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قطار يوفنتوس سحق الميالن بهدفين
عاد يوفنتو�س من ملعب �سان �سريو،
بفوز مهم بهدفني دون رد على ميالن ،يف
�إطار مناف�سات اجلولة الـ 12من الدوري
الإيطايل.
وك���ان يوفنتو�س يف ح��اج��ة �إل���ى هذا
االن��ت�����ص��ار م��ن �أج���ل ت�ضميد جراحه
الأوروبية ،عقب اخل�سارة �أمام مان�ش�سرت
يونايتد يف دوري الأبطال بنتيجة .2-1
و���س��ج��ل م��اري��و م��ان��دزوك��ي��ت�����ش هدف
يوفنتو�س الأول بالدقيقة الـ ،8بينما
�أحرز كري�ستيانو رونالدو الهدف الثاين
بالدقيقة الـ.81
وارتفع ر�صيد يوفنتو�س �إلى  34نقطة
باملركز الأول ،بينما جتمد ر�صيد ميالن
عند  21نقطة يف املركز اخلام�س.
افتتح ماريو ماندزوكيت�ش ،مهاجم
يوفنتو�س� ،أول �أه���داف امل��ب��اراة يف
الدقيقة الـ ،8بعد عر�ضية متقنة من
�أليك�س �ساندرو من الناحية الي�رسى،
وارتقاء ٍ
عال من املهاجم الكرواتي الذي
�سدد ر�أ�سية مميزة يف املرمى و�سط خط�أ
وا�ضح من ريكاردو رودريغيز.
وكاد ماندزوكيت�ش �أن ي�سجل ً
هدفا ثان ًيا
بالدقيقة الـ ،10بنف�س طريقة الهدف
الأول ،قبل �أن ينجح �ألي�سيو رومانيويل
يف �إبعاد الكرة �إلى ركلة ركنية.
وو���ص��ل��ت ر�أ���س��ي��ة ماندزوكيت�ش �إل��ى
احلار�س جيانلويجي دوناروما ب�سهولة
بالدقيقة  ،26بعدما ا�ستقبل عر�ضية
جواو كان�سيلو و�سددها �ضعيفة.
وحاول �سو�سو فك التكتل الدفاعي ال�صلب
ليوفنتو�س ،عرب ت�سديدة قوية من خارج
املنطقة يف الدقيقة � ،33إال �أن ت�صدى
لها ت�شيزين ،حار�س البيانكونريي.
و�شهدت الدقيقة  ،39حالة اعرتا�ض
كبرية من العبي وجماهري ميالن بعد
مل�سة يد على مهدي بنعطية ،ليلج�أ بعد
ذلك باولو مازوليني ،حكم اللقاء �إلى

تقنية الفيديو «الفار».
وق���رر احل��ك��م اح��ت�����س��اب رك��ل��ة ج��زاء
للرو�سونريي بالدقيقة � ،41سددها
جونزالو هيغواين على ميني ت�شيزين
الذي ت�صدى للكرة ب�أطراف �أ�صابعه.
و�سدد هاكان كالهاجنولو ت�صويبة قوية
يف الدقيقة  48من املباراة ،مرت بجوار
القائم الأمين لت�شيزين.
وكاد كري�ستيانو رونالدو ي�سجل الهدف
الثاين بعدما ا�ستلم متريرة �ساندرو،
و�سدد من على ح��دود منطقة اجل��زاء،
بالدقيقة � ،54إال �أن دوناروما ت�صدى
لها.
و�أنقذ القائم الأي�رس لدوناروما ،فريق
ميالن من هدف ثاين ،بعد ت�صويبة متقنة
من باولو ديباال من ركلة حرة ،ارتطمت
بالقائم وخرجت لركلة مرمى.
وت�صدى دوناروما لت�صويبة رونالدو يف
الدقيقة  ،68بعدما نفذ مبفرده هجمة
مرتدة �رسيعة من منت�صف امللعب،
و�سدد الكرة من خارج املنطقة.
ومرت ت�سديدة ريكاردو رودريغيز القوية
من الناحية الي�رسى فوق العار�ضة،
بعدما �سدد بالدقيقة .75
ومتكن كري�ستيانو من ت�سجيل الهدف
ال��ث��اين لليويف بالدقيقة  ،81بعد
ت�سديدة قوية من اجلهة اليمنى من جواو
كان�سيلو ،ت�صدى لها دوناروما لرتتد
�إل��ى رون��ال��دو ال��ذي ي�سددها بقوة يف
املرمى.
و�شهدت الدقيقة  ،83ح�صول هيغواين
على بطاقة �صفراء بعد تدخل عنيف مع
بنعطية ،ليحتج على �إثرها مهاجم ميالن
بطريقة ح��ادة ويح�صل على البطاقة
احلمراء.
وافتقدت الدقائق املتبقية من املباراة
للخطورة من الطرفني ،لتنتهي املواجهة
بفوز يوفنتو�س بنتيجة .0-2

• �رضبة ر�أ�سية �أ�سفرت عن هدف �أول لليويف

أليغري :الخسارة األوروبية

جاتوزو :خسرنا أمام
فريق أقوى منا
برر جينارو جاتوزو ،املدير الفني
مل��ي�لان ،ق��رار جونزالو هيغواين،
مهاجم الفريق ،بت�سديد ركلة اجلزاء
التي ح�صل عليها �أمام يوفنتو�س ،يف
املباراة التي فاز فيها البيانكونريي
«� ،،»0-2ضمن مناف�سات اجلولة الـ12
من الدوري الإيطايل.
وقال جاتوزو ،ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»
الإيطالية« :ال يجب البحث عن �أعذار،
نحن خ�رسنا �أمام فريق �أقوى منا ،ال
�أريد احلديث عن الغائبني ،لقد لعبنا
�ضد فريق يربح منذ �سنوات ،ويتعاقد
مع جنوم يف كل �صيف».
و�أ�ضاف« :فعلنا ما كان علينا القيام
به ،بقينا يف املباراة وكنا �ساذجني
يف ال��ه��دف ال��ث��اين ،لكن يوفنتو�س
مل ي�سحقنا ،لعبنا ج��ي�� ًدا يف بع�ض
ال��ف�ترات ،لكن ال��ي��ويف يف م�ستوى
خمتلف ويجب علينا قبول ذلك» .وتابع
جينارو« :رمبا كانت ركلة اجلزاء �ستغري
املباراة بع�ض ال�شيء ،لكننا عانينا
ب�سبب الناحية البدنية وال�رسعات
لديهم» .وبرر جاتوزو ت�سديد هيغواين
لركلة اجلزاء قائالً« :هناك العديد من
الالعبني الذين ي�سددون ركالت اجلزاء،
هم قرروا فيما بينهم ،و�شعر جونزالو
�أنه يريد الت�سجيل� ،أخط�أ فيها وهو �أمر
يحدث ،كما �أن كي�سي �أهدر واحدة يف
املو�سم املا�ضي».
ووا�صل�« :أمتنى �أن يعتذر بيبيتا للحكم
على موقفه ،هو يحتاج لأن يتعلم كيف
ي�سيطر على نف�سه �أك�ثر ،ر�أي��ت حجم
ال�ضغط الواقع عليه لقد �أه��در ركلة

جزاء �ضد ناديه ال�سابق� ،أي �شخ�ص
لعب كرة قدم يعرف �إلى �أين العواطف
ميكن �أن ت�صل بك يف هذه املواقف».
وا�ستطرد« :يوفنتو�س لي�س الفريق
الأقوى يف �إيطاليا ا َالن فقط ،هم على
نف�س م�ستوى بر�شلونة ومان�ش�سرت
�سيتي� ،أعتقد �أننا ا�ستطعنا البقاء يف
امل��ب��اراة حتى النهاية،
وكنا قريبني من التعادل.
يف �أول  25دق��ي��ق��ة من
ال�شوط ال��ث��اين ،خلقنا
العديد من الفر�ص وح�صلنا
على ال��ك��رة» .و�أك��م��ل« :مل
نكن باحلدة الكافية ،هاكان
كالهاجنولو كانت لديه الفر�صة
لتغيري اللعب � 3أو  4مرات ،لكنه
مل يفعل ،نحن نعلم �أن��ه يعاين
م��ن �آمل يف اجل��زء العلوي من
قدمه ،لذلك فهو لي�س يف �أف�ضل
حاالته ،كما �أن كا�ستييخو مل
يجد نف�سه يف مكانه ،لكننا
بالت�أكيد كنا �أف�ضل بعد
التحول �إلى .»3-3-4
واخ��ت��ت��م« :ك���ان لدينا
بع�ض الهجمات ،لكن
يف ال��ن��ه��اي��ة ،مل
�أ�شعر �أب��� ًدا �أننا
ك��ن��ا �سن�سقط
ي��وف��ن��ت��و���س،
ك��ن��ا ق��ل��ق�ين يف
الدفاع».

منحتنا قوة إضافية

• جاتوزو

قال ما�سيميليانو �أليغري ،املدير الفني ليوفنتو�س� ،إن فريقه ا�ستفاد
من الهزمية �أمام مان�ش�سرت يونايتد « ،»2-1يف دوري �أبطال �أوروبا،
ليحقق الفوز على ميالن « »0-2يف الكالت�شيو.
و�أو�ضح �أليغري ،يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»« :عدنا
للم�سار ال�صحيح بعد الهزمية �أم��ام مان�ش�سرت يونايتد ،التي
هزتنا ..قمنا بعمل جيد لتخطي ما حدث ،يف الدقائق اخلم�س
الأخرية �ضد اليونايتد» .و�أ�ضاف« :كانت لدينا بع�ض املخاطر
هنا ،وت�شيزين حل�سن احلظ كان م�ستع ًدا لذلك ،كانت نهاية �أ�سبوع
مهمة بالن�سبة للدوري ،حيث خ�رس �إنرت ميالن ،وبقينا على نف�س
مو�سما غري عادي».
امل�سافة مع نابويل ،الذي يقدم
ً
وبرر �أليغري جلو�س بونوت�شي على مقاعد البدالء ،قائال« :كان يحتاج
للراحة ..وحتى على مقاعد البدالء تعر�ض لل�شتائم من
اجلماهري ،لذلك كان �إبقا�ؤه هو القرار الأف�ضل».
وا�ستطرد« :الهزمية �أمام مان�ش�سرت يونايتد
جعلتنا �أف�ضل ..خف�ضنا وترية
اللعب قليال يف ال�شوط
الثاين ،و�أعتقد �أننا يجب
�أن نحاول احل�صول على
املزيد من الت�صويبات،
من على بعد ،حيث �أن ذلك
ي�ضغط على املناف�س».
وتابع م��درب ميالن ال�سابق:
«كل من حتدث معي بعد مباراة
مان�ش�سرت يونايتد ،ق��ال يل
�إننا لعبنا ب�شكل جيد ،لكن
هذا ال يهم �إذا مل تفز ..ما زلنا
ال نفعل �أ�شياء تبدو ب�سيطة ،لكننا
نحتاج القيام بها» .و�أردف �أليغري:
«كنا نعلم �أن لدينا املزيد من الفر�ص،
للت�سبب مب�شاكل لأباتي من ناحية العر�ضيات� ..ساندرو
و�ضع كرة عر�ضية رائعة على ر�أ�س ماندزوكيت�ش».
وختم بقوله« :يف بداية املو�سم ،كنا منيل جلعل الكرات
العر�ضية منخف�ضة قليال ،لكننا بد�أنا يف رفعها ا َالن،
وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة من مميزات ماندزوكيت�ش».

• اليغري

باريس يعمق جراح موناكو برباعية نظيفة

• هرني

توخيل يتعاطف مع
هنري ويعاتب مبابي
�أبدى توما�س توخيل املدير الفني لباري�س �سان
جريمان ،تعاطفه مع نظريه تيريي ه�نري مدرب
موناكو ،بعد الفوز عليه  0-4يف اجلولة  13من
الدوري الفرن�سي.
وق��ال توخيل يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة ليكيب
الفرن�سية« :را�ض عن النتيجة ،لقد �أظهر الفريق رغبة قوية
يف حتقيق الفوز  13على التوايل ،ولكني ل�ست �سعيدا بحالة
الرتكيز وت��وازن الفريق وج��ودة اللعب ،ولكن الأم��ر مل يكن
�سهال ،لأنها �آخر مباراة قبل فرتة التوقف الدويل».
و�أ�ضاف املدرب الأملاين« :لقد لعبنا مباريات قوية يف فرتة زمنية
ق�صرية �أمام ليل ومار�سيليا ونابويل ،ولكن الأجواء يف موناكو
ا�ستثنائية ،لأن��ه فريق ال مير بفرتة جيدة ،و�أو�ضاعه �صعبة
للغاية ،لقد قدم �أداء مقبوال يف ال�شوط الأول».
وا�ستطرد «متا�سكنا يف ال�شوط الثاين وظهر الفارق �شا�سعا بيننا
وبينهم� ،إنها �أزمة كبرية وموقف �صعب لهرني وموناكو».
و�أبدى املدير الفني لبي �إ�س جي �سعادته بالهاتريك الذي �سجله
كافاين ،م�ضيفا�« :أكدت �أكرث من مرة �أهمية الأهداف لأي مهاجم،
والآن كافاين �سين�ضم �إلى منتخب بالده يف حالة ذهنية جيدة� ،أما
كيليان مبابي فافتقد للدقة واللم�سة الأخرية �سواء �أمام املرمى �أو
يف التمريرات لزمالئه».
و�أ�شار توخيل يف ختام ت�رصيحاته �إلى �أنه ال جمال للراحة لأن
الفريق مل يفز على نابويل يف مباراتي دوري الأبطال ،مو�ضحا �أن
الالعبني �سيح�صلون على يومني �إجازة ،و�ست�ست�أنف التدريبات يوم
اخلمي�س املقبل.

مل يرحم باري�س �سان جريمان
م�ضيفه موناكو ،بل ف��از عليه
برباعية دون رد ،يف املباراة
التي جمعتهما ،على ملعب لوي�س
الثاين يف اجلولة  13من الدوري
الفرن�سي.
�سجل ال��رب��اع��ي��ة الباري�سية
�إدين�سون كافاين «هاتريك» ونيمار
جونيور من ركلة جزاء بالدقائق
 4و 11و 53و ،64ليحقق بي
�إ�س جي العالمة الكاملة بر�صيد
 39نقطة من  13ف��وزا متتاليا،
ليحلق يف ال�صدارة دون مناف�سة،
بينما جتمد ر�صيد موناكو عند
7نقاط ،ليبقى يف امل��رك��ز 19
وقبل الأخري.
تدخلت تقنية الفيديو كثريا يف
�أح��داث ال�شوط الأول ،حيث مل
ي�ستغرق بي �إ�س جي وقتا طويال
لهز �شباك م�ضيفه بت�سديدة طائ�شة
لنيمار �أكملها �إدين�سون كافاين يف
املرمى .بعدها عاد كافاين ليكمل
ك��رة مو�سى ديابي يف املرمى،
ليحتفل بهدفيه يف املرتني بعد
�إ�شارة من حكم الفيديو امل�ساعد.
و�أنقذ دييغو بيناليو حار�س مرمى
موناكو مرماه من فر�ص خطرية
منها الت�صدي الن��ف��راد ت��ام من
مبابي ،وت�سديدتني �صاروخيتني
لديابي وكري�ستوف نكونكو ،قبل
�أن تتدخل «ف��ار» جم��ددا ب�إلغاء
ه��دف �سجله جوليان دراك�سلر
بداعي الت�سلل.
ع��ل��ى اجل��ه��ة الأخ�����رى ،ح��اول
موناكو تهديد املرمى الباري�سي،
�إال �أن الثنائي رادم��ي��ل فالكاو
و�سفيان دي��وب افتقدا الرتكيز

• فرحة العبي باري�س بالفوز

يف �إنهاء الهجمات ،كما �أ�ضاع
جوردي مبوال فر�صتني م�ؤكدتني
�أمام �شباك �ألفون�س �أريوال.
و�أدخ����ل ت��وم��ا���س ت��وخ��ي��ل عدة
تعديالت على الت�شكيلة الأ�سا�سية
لبي �إ�س جي ،حيث �أعاد �أدريان
رابيو جمددا للملعب بعد غياب
3مباريات جل�س فيها احتياطيا،
�أم��ا تيريي ه�نري فتلقى �صدمة
ب���إ���ص��اب��ة الع���ب و���س��ط��ه نا�رص
ال�شاذيل ،لي�ضطر ال�ستبداله بعد
مرور  21دقيقة فقط.
وتوا�صلت امل�صائب على هرني
بال�شوط ال��ث��اين ،حيث �أ�صيب
مبوال ،لي�شارك مكانه ويل�سون
�إي�����س��ي��دور ،ال���ذي ك��اد �أن يهز
ال�شباك الباري�سية ،لوال ا�صطدام

ت�سديدته القوية بقدم نكونكو.
وو���س��ط غ��ي��اب ت���ام للرقابة
وال�ضغط ،لعب رابيو كرة بينية
�إل���ى مو�سى دي��اب��ي ،ليمررها
عر�ضية �إل���ى ك��اف��اين لي�سدد
يف ال�����ش��ب��اك ب�سهولة م�سجال
الهاتريك.
بعدها �أ�ضاع كري�ستوفر نكونكو
فر�صة م�ؤكدة ب�سبب الأنانية،
و�سدد نيمار يف �أح�ضان احلار�س
ال�سوي�رسي بيناليو.
راوغ مبابي زميله مبنتخب فرن�سا
جربيل �سيديبيه ليح�صل على
ركلة جزاء� ،سددها نيمار بنجاح
يف الزاوية الي�رسى م�سجال الهدف
الرابع ،ثم حرم حار�س موناكو،
كيليان مبابي من هدف م�ؤكد.

ويف الدقيقة  ،68رم��ى هرني
ب��ورق��ت��ه الأخ��ي�رة ع��ل��ى مقاعد
البدالء ب�إ�رشاك املهاجم ال�شاب
هان نواه ما�سينجو مكان فالكاو،
كما �شارك �ستانلي �إن�سوكي بدال
من دراك�سلر ،ثم �آنخيل دي ماريا
وت�شوبو موتينغ مكان ديابي
ون��ك��ون��ك��و .حم���اوالت موناكو
لتجميل ال�صورة كانت يائ�سة
متاما ،بت�سديدتني لباديا�شيلي
وجراند�سري� ،أما مبابي ف�سجل
هدفا �ألغاه احلكم بداعي الت�سلل
بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
مرت الدقائق الأخرية دون جديد،
لينتزع بي �إ�س جي الفوز ب�أقل
جمهود ،وتتوا�صل معاناة مناف�سه
حتت قيادة تيريي هرني.

