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ريال مدريد يهزم روما بهدفين مقابل ال شيء
حقق ريال مدريد االنت�صار بنتيجة «،»0-2
على روم��ا الإي��ط��ايل ،م�ساء اول ام�س
الثالثاء� ،ضمن مناف�سات اجلولة اخلام�سة
من دور املجموعات لدوري �أبطال �أوروبا،
يف معقل الذئاب ملعب «الأوملبيكو».
و�سجل الأهداف للمريينغي ،غاريث بيل يف
الدقيقة  ،47ولوكا�س فا�سكيز يف الدقيقة
.59
وبهذا االنت�صار يرفع ريال مدريد ر�صيده
للنقطة  ،12يف �صدارة ترتيب املجموعة
ال�سابعة ،بينما يتجمد ر�صيد روما عند 9
نقاط يف الو�صافة ،وح�سم الثنائي ت�أهلهما
لدور الـ 16من البطولة.
بد�أ روما �صاحب الأر�ض ،تهديد ال�ضيوف،
حيث �سدد �ألك�سندر ك��والروف كرة قوية
مرت بجانب مرمى كورتوا يف الدقيقة .7
وك���ان �أول تهديد م��ن ري���ال م��دري��د يف
املباراة ،من ت�سديدة لوكا مودريت�ش،
ت�صدى لها احلار�س �أول�سن يف الدقيقة
.20
وتعر�ض �ستيفان ال�شعراوي مهاجم روما
للإ�صابة يف الدقيقة  ،22بعد تدخل
ق��وي من مودريت�ش الع��ب ري��ال مدريد،
ليخرج �صاحب الأ�صول امل�رصية من �أر�ض
امللعب ،ليدفع �إيزيبيو دي فران�شي�سكو،
مدرب الذئاب ،بالهولندي ال�شاب جا�سنت
كلويفرت بدال منه.
و�سنحت للبديل كلويفرت فر�صة لت�سجيل
الهدف الأول للذئاب ،ولكنه �سدد كرة قوية
علت مرمى كورتوا يف الدقيقة .26
وت�ألق تيبو كورتوا يف الت�صدي لت�سديدة
قوية من باتريك ت�شيك يف الدقيقة ،33
وارت��دت الكرة �أم��ام ك��والروف الذي �سدد
الكرة بجانب مرمى املريينغي.
وهدد الأملاين توين كرو�س مرمى الذئاب،
بت�سديدة يف الدقيقة  ،35لكن احلار�س
�أول�سن �أم�سك بالكرة ب�سهولة ،ووا�صل
امللكي حم��اوالت��ه بت�سديدة ق��وي��ة من
مودريت�ش ،لكن جاءت �أعلى مرمى روما يف
الدقيقة .37
و�أه���در �سينجيز �أون��دي��ر فر�صة ت�سجيل
الهدف الأول بغرابة �شديدة ،حيث �أخط�أ

ك��ارف��اخ��ال يف مترير ال��ك��رة ،ليقطعها
زانيولو وميرر الكرة لأوندير الذي كان
�أم���ام امل��رم��ى اخل���ايل و���س��دد ال��ك��رة يف
الأعلى ،يف الدقيقة  ،45لينتهي ال�شوط
الأول بالتعادل ال�سلبي.
ري��ال مدريد دخ��ل ال�شوط الثاين ب�شكل
خمتلف ،حيث �سجل الويلزي غاريث بيل
هدف التقدم ،بت�سديدة على ميني احلار�س
�أول�سن ،يف الدقيقة .47
وت�ألق حار�س روما يف الدقيقة  ،49الذي
منع بيل من م�ضاعفة النتيجة لريال مدريد،
حيث خطف الكرة من بني �أقدام الويلزي.
وح��اول جا�سنت كلويفرت الع��ب روم��ا،
تعديل النتيجة ل�صالح فريق الذئاب،
و�سدد كرة على مرمى امللكي ،ولكن ت�صدى
لها احلار�س كورتوا يف الدقيقة .57
و�ضاعف لوكا�س فا�سكيز النتيجة لريال
مدريد يف الدقيقة  ،59ب�صناعة من كرمي
بنزميا ،حيث ���س��دد ال��ك��رة على ي�سار
احلار�س �أول�سن.
وك��اد مار�سيلو ت�سجيل الهدف الثالث
للمريينغي ،حيث �سدد كرة قوية ،ولكن
كالعادة ت�ألق احلار�س �أول�سن وت�صدى لها
يف الدقيقة .61
وق��رر املدير الفني لروما الدفع ب�أنتي
كوريت�ش بدال من �ستيفان نزونزي ،ثم
�أ�رشك �آخر �أوراقه ريك كار�سدورب بدال من
نيكولو زانيولو.
وح���اول روم��ا ه��ز �شباك امللكي ،بعدة
ت�سديدات عرب �أنتيك وريت�ش و�ألك�سندر
ك����والروف ،لكن ت�صدى لها احلار�س
كورتوا.
ودفع �سانتياغو �سوالري ،املدير الفني
لريال مدريد ،مباريانو دياز بدال من كرمي
بنزميا ،لإراح��ة الأخ�ير وتن�شيط اخلط
الهجومي للملكي ،ثم فيدي فالفريدي
بدال من لوكا مودريت�ش ،و�أخ�يرا ماركو
�أ�سين�سيو بدال من غاريث بيل.
وا�ستمرت املحاوالت من كال الطرفني،
لكن دون �أي �إيجابية ،لي�ؤمن املريينغي
انت�صاره بثنائية نظيفة ،ويقتن�ص �صدارة
املجموعة.

• العبو الريال يحتفلون بالفوز والت�أهل

بنزيما صنع  100هدف

فاسكيز :
االنتصار عدل
االوضاع
في الميرينغي

حقق الفرن�سي كرمي
رقما مميزً ا،
بنزميا،
ً
خ�ل�ال ان��ت�����ص��ار ري��ال
م��دري��د الإ���س��ب��اين على
نظريه روم��ا الإيطايل
بهدفني دون رد ،م�ساء
�أول �أم�����س الثالثاء،
�ضمن مناف�سات اجلولة
اخل��ام�����س��ة م���ن دور
امل��ج��م��وع��ات ل���دوري
�أبطال �أوروبا.
و�صنع ك��رمي بنزميا،
ال��ه��دف ال��ث��اين لريال
م��دري��د ،ال���ذي �سجله
لوكا�س فا�سكيز ،يف
علما ب�أن
الدقيقة ،59
ً
الويلزي غاريث بيل،
���س��ج��ل ال���ه���دف الأول
للملكي يف الدقيقة .47
وبح�سب �شبكة «�أوبتا»
ل�ل�إح�����ص��ائ��ي��ات ،ف���إن
كرمي بنزميا �صنع 100
هدف مع ريال مدريد يف
كل امل�سابقات.
وبهذا االنت�صار ،يرتفع
ر�صيد ريال مدريد �إلى
 12نقطة يف ���ص��دارة
ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة
ال�سابعة ،بينما جتمد
ر�صيد روما عند  9نقاط
يف الو�صافة.
وح�����س��م ري����ال مدريد
وروم���ا ،الت�أهل لثمن
ن��ه��ائ��ي دوري �أب��ط��ال
�أوروب��������ا ،ب��ع��د ف��وز
فيكتوريا بلزن الت�شيكي
ع��ل��ى ن���ظ�ي�ره �س�سكا
مو�سكو الرو�سي بنتيجة
 ،1-2الثالثاء ،يف �إطار
اجلولة نف�سها.

�أك��د لوكا�س فا�سكيز ،جنم
ريال مدريد ،على �إ�رصار العبي
امللكي ،اول ام�س الثالثاء،
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ف���وز �أم���ام
روما ،لتعديل الأو�ضاع ،بعد
اخل�سارة يف اجلولة الأخرية
من الليغا على يد �إيبار.
وف��از املريينغي على ذئاب
روم����ا ،بنتيجة  ،0-2يف
اجلولة اخلام�سة من دوري
�أبطال �أوروبا ،و�ضمن الفريقان
الت�أهل للدور التايل.
وقال فا�سكيز ،يف ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة «ماركا» ،عقب
انتهاء املباراة« :لقد لعبنا
م��ب��اراة ج��ي��دة �ساعدتنا يف
تخطي املواجهة ال�سيئة التي
قدمناها �أم��ام �إيبار .لعبنا
كفريق واحد وكنا متما�سكني
للغاية».
وتابع« :وجه ريال مدريد مل
يتغري يف دوري الأبطال .جئنا
م��ن هزمية وم��ب��اراة �سيئة،
و�أردن����ا �أن نغري الأو���ض��اع
�اء �صعبا
للأف�ضل ،ك��ان ل��ق� ً
ومغلقا ،ولكن �أحرزنا هدفا
يف الثواين الأولى من ال�شوط
الثاين وحت�سنت الأمور».
ووا�صل اجلناح الإ�سباين« :مل
�أحرز �أهدافا منذ مدة طويلة،
وكنت �أفتقد لذلك حقا .كنت
�أرغ��ب يف �إه���داء الهدف �إلى
ابني».
واخ��ت��ت��م« :اح���ت�ل�ال املركز
الأول دائ��م��ا ي��ك��ون �أف�ضل،
لأننا �سنقابل �أ�صحاب املركز
الثاين ،وه��و ما يكون �أكرث
�سهولة.

في كل المسابقات

دي فرانشيسكو :خسرنا بسبب

األخطاء الفردية

اكد �إيزيبيو دي فران�شي�سكو ،املدير الفني لروما� ،أن �أخطاء فريقه
�سمحت لريال مدريد بتحقيق الفوز ،يف املباراة التي جمعتهما م�ساء
الثالثاء ،وانتهت بفوز امللكي « .»0-2وت�أهل
روم��ا برغم الهزمية �إل��ى دور الـ 16من
دوري �أبطال �أوروب��ا ،برفقة ريال
مدريد ،بينما ودع كل من �سي�سكا
م��و���س��ك��و وف��ي��ك��ت��وري��ا بلزن
البطولة.
وقال دي فران�شي�سكو ،يف
• دي فران�شي�سكو
ت�رصيحات بح�سب موقع
«كالت�شيو مريكاتو»:
«ك����ان ل��دي��ن��ا الكثري
قبل امل��ب��اراة ،وهذا
م���ن الإ����ص���اب���ات
يف �أن��ن��ا ا�ستخدمنا
ه��و ال�سبب
العديد من ال�شباب
يف الت�شكيل».
و�أ�ضاف�« :أعجبتني
الطريقة التي لعبنا
ب��ه��ا يف ال�����ش��وط
الأول ،لكن عندما
ا�ستقبلنا هدفا توقفنا
عن اللعب ،ولهذا ال�سبب كنت
غا�ضبا� ،إنه يحدث كثريا لنا� ..أنا حمبط
للغاية من نتيجة املباراة» .وتابع« :ريال
مدريد؟ �إنهم فريق رائع ،لكننا ارتكبنا
العديد من الأخطاء ،وكما قلت ،نحن
فريق لديه عنا�رص �صغرية جدا ،لذا من
الطبيعي �أن ترتكب الأخطاء».
و�سيلتقي روم��ا م��ع �إن�تر م��ي�لان ،يف
املباراة املقبلة ،بالدوري الإيطايل.
ويف هذا ال�صدد قال دي فران�شي�سكو:
«�ضد �إنرت ميالن ،قد يغيب الرباعي
دجيكو ،ال�شعراوي ،بيليغريني
ودي رو�سي» .واختتم« :فازيو ارتكب
خط�أ ،وهو لي�س العبا �شابا� .أمر
طبيعي عندما يرتكب الع��ب �شاب
بع�ض الأخ��ط��اء ،لكن م��ن املهم
بالن�سبة للمحاربني القدامى �أن يظل
تركيزهم يف امللعب».

• كرمي بنزميا

اليونايتد يعبر إلى الدور الثاني بهدف متأخر في بويز السويسري
بلغ مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي،
ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا،
بعد ف��وزه القاتل بهدف نظيف،
على �ضيفه يونغ بويز ال�سوي�رسي،
يف خام�س جوالت دور املجموعات
من عمر امل�سابقة.
و�أح��رز هدف ال�شياطني احلمر،
البلجيكي م���روان فياليني ،يف
الدقيقة الأولى من الوقت املحت�سب
بد ًال من ال�ضائع.
وارتفع ر�صيد مان�ش�سرت يونايتد
�إل��ى  10نقاط يف املركز الثاين
ب��امل��ج��م��وع��ة ،خ��ل��ف املت�صدر
يوفنتو�س « 12نقطة»� ،أما فالن�سيا
فظل ثال ًثا بر�صيد  5نقاط ،فيما
يقبع يونغ بويز يف ذيل الرتتيب
بر�صيد نقطة وحيدة.
�أول تهديد يف املباراة ،جاء عن
طريق م��ارك��و���س را���ش��ف��ورد ،يف
الدقيقة اخلام�سة من انفراد تام
من ن�صف امللعب ،وحاول و�ضع
الكرة من فوق احلار�س ،ولكنها
خرجت فوق املرمى.
وحاول مان�ش�سرت يونايتد ،مرة
ثانية عن طريق فريد ،يف الدقيقة
ال�ساد�سة ،بت�سديدة قوية من

خارج منطقة اجلزاء ،لكنها جاءت
� ً
أي�ضا فوق املرمى.
وح��ت��ى الدقيقة  ،26ا�ستمرت
�سيطرة مان�ش�سرت يونايتد بدون
خطورة من يونغ بويز ،ليحاول
را�شفورد بت�سديدة بجانب القائم
الأمين بعد متريرة من لينغارد.
ويف الدقيقة  ،41و�صلت الكرة �إلى
فريد ،العب مان�ش�سرت يونايتد،
الذي �سدد بجانب القائم الأمين،
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل
ال�سلبي بدون �أهداف.
ويف ال�شوط الثاين ،على الرغم من
�سيطرة اليونايتد امل�ستمرة� ،إال �أن
التهديد الأول جاء عن طريق يونغ
بويز يف الدقيقة  ،53عن طريق
اخرتاق من الظهري الأمين �إمبابو،
الذي �سدد يف ال�شباك اخلارجية
ملرمى دي خيا.
وبعد متريرات جيدة يف الدقيقة
 ،55بني ماتيت�ش ومار�سيال،
و�صلت الكرة �إلى را�شفورد داخل
منطقة اجلزاء ،لكنه �سددها بعي ًدا
عن املرمى.
والحت فر�صة خطرية لل�شياطني
احلمر يف الدقيقة  ،56بعدما ف�شل

حار�س يونغ بويز ،يف الإم�ساك
بالكرة بعد ا�شرتاك مع لينغارد،
لت�صل الكرة �إلى فياليني ،الذي
�سدد بغرابة �شديدة فوق املرمى.
وظهر لينغارد يف الدقيقة ،63
بت�سديدة قوية من خارج منطقة
اجل���زاء ،لكن حار�س ال�ضيوف
ت�صدى لها ،ليحاول مار�سيال
بت�سديدة �أخرى يف الدقيقة ،64
متاما عن
ولكنها ج��اءت بعيدة
ً
املرمى.
و�سدد البلجيكي روميلو لوكاكو،
بر�أ�سه يف الدقيقة  ،74بعد عر�ضية
من ماركو�س را�شفورد ،ولكنها
خرجت بجوار القائم الأي�رس.
وتقدم �سمولينغ يف الدقيقة ،82
ليحاول بر�أ�سية بعد عر�ضية من
ب��ول بوغبا خلف املدافعني،
ولكنها خرجت �إلى ركلة مرمى.
ويف الدقيقة الأول���ى من الوقت
املحت�سب بد ًال من ال�ضائع ،متكن
فياليني من ا�ستغالل ك��رة داخل
منطقة اجلزاء ،لي�سددها بنجاح
يف �شباك يونغ بويز ،لتنتهي
املباراة بفوز ال�شياطني احلمر
بهدف دون رد.

• فرحة العبي اليونايتد بالت�أهل

