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سجل هدف الفوز ليتوج البيانكونيري بط ً
ال للمرة الثامنة

رونالدو منح يوفنتوس لقب كأس السوبر على حساب ميالن
توج يوفنتو�س بلقب ال�سوبر
الإي���ط���ايل ،ع��ق��ب ف���وزه على
م��ي�لان « ،»0-1يف ملعب
اجلوهرة امل�شعة ،مبدينة جدة
ال�سعودية.
و�سجل كري�ستيانو رونالدو
ه��دف امل��ب��اراة ال��وح��ي��د ،يف
الدقيقة  61ب�رضبة ر�أ�سية،
ليتوج البيانكونريي اً
بطل لهذه
امل�سابقة ،للمرة الثامنة يف
تاريخه.
وب����د�أت امل���ب���اراة فعل ًيا يف
ال��دق��ي��ق��ة  ،4ح��ي��ث اق�ت�رب
دوجال�س كو�ستا من الت�سجيل،
بعد عمل مميز من كان�سيلو يف
الناحية اليمنى ،ومتريرة �إلى
الربازيلي ال��ذي �سدد بالقدم
الي�رسى ،بجوار القائم.
وانتظر ميالن حتى الدقيقة
 ،12ليطلق �أول��ى ت�صويباته
على م��رم��ى يوفنتو�س ،عن
طريق هاكان كالهانوجلو� ،إال
�أن ت�سديدته ذهبت بعيدة عن
املرمى.
وح�����ص��ل امل��ت ��أل��ق كان�سيلو
على ال��ك��رة خ��ارج املنطقة،
وتوغل �إلى الداخل بالدقيقة
 ،17و�سدد من الناحية اليمنى
ك���رة ق��وي��ة ،م���رت مب��ح��اذاة
القائم.
و�أخ���ط����أ ت�����ش��ي��زين ،حار�س
يوفنتو�س ،يف الإم�ساك بركلة
ركنية مل��ي�لان ،لت�صل �إل��ى
كا�ستييخو على حدود املنطقة،
حيث �سدد فوق العار�ضة.
و�سجل بليز ماتويدي هدف ًا
ل�صالح يوفنتو�س ،بالدقيقة
 ،34لكن حكم املباراة �ألغاه،
بداعي وجود حالة ت�سلل.
وا�ستمرت حم���اوالت ال�سيدة
العجوز ،وك��اد كري�ستيانو
رونالدو ي�سجل هدفً ا ،ب�رضبة
مق�صية ،بعدما ح�صل على
عر�ضية من �أليك�س �ساندرو،
و�سددها لتخرج فوق العار�ضة،

• فرحة العبي يوفنتو�س باللقب

الخزري قاد سانت إيتيان لقلب الطاولة على مارسيليا
جنح فريق �سانت �إيتيان يف قلب
ت ��أخ��ره �أم���ام �ضيفه �أوليمبيك
مار�سيليا ،بهدف �إلى فوز قاتل
 ،1-2مبلعب جيوفروى جي�شار،
يف اللقاء امل�ؤجل من اجلولة 17
بالدوري الفرن�سي.
و�أنهى فريق اجلنوب الفرن�سي
ال�شوط الأول بالهدف ،الذي
�سجله العب الو�سط الهولندي،
كيفن �سرتومتان يف الدقيقة .16
ولكن �أ�صحاب ال�ضيافة انتف�ضوا
يف الن�صف الثاين ،بقيادة قائدهم
التون�سي املت�ألق وهبي اخلزري،
ال��ذي وق��ع على ه��ديف فريقه يف
الدقيقتني ��« 59ضرب��ة ج��زاء»
و.88
وبهذا يوا�صل �سانت �إيتيان عزف
نغمة االنت�صارات للمباراة الثالثة
تواليا ،ليقتن�ص املركز الثالث
من �أوليمبيك ليون ،الذي تعادل
�أمام تولوز « ،»2-2بعد �أن رفع
ر�صيده لـ 36نقطة.
على اجلانب الآخر ،ا�ستمر م�سل�سل
ف�شل مار�سيليا يف حتقيق �أي
انت�صار للجولة اخلام�سة تواليا،
ويتجرع خ�سارته ال�سابعة هذا
املو�سم ويتجمد ر�صيده عند 28
نقطة يف املركز الـ.9
و�أهدر موناكو ،نقطتني ثمينتني
يف ��صراع��ه ل��ل��ه��روب م��ن �شبح
الهبوط ،عقب تعادله املخيب 1
ـ  1مع �ضيفه ني�س  ،يف مباراة
م�ؤجلة.

• بيانيت�ش

• جانب من لقاء �سانت �إيتيان ومار�سيليا

و�أ�سفرت باقي املباريات التي
جرت عن فوز نيم على نانت 1
ـ  ،0وجاجنون على �ضيفه رين
ت���ع���ادل
 2ـ  ،1فيما

تولوز مع �ضيفه ليون  2ـ .2
وظل موناكو ،يف املركز التا�سع
ع�رش «قبل الأخ�ي�ر» بر�صيد 15
نقطة ،بفارق نقطة �أمام جاجنون
متذيل الرتتيب ،علما ب�أنه يت�أخر
بفارق  3نقاط عن مراكز الأمان.
يف املقابل رفع ني�س ،الذي حقق

انت�صارا وحيدا يف مبارياته الـ 6
الأخرية بامل�سابقة� ،إلى  30نقطة
يف املركز ال�ساد�س.
وب���ادر �آالن �ساينت ماك�سيمني
بالت�سجيل لني�س يف الدقيقة ،30
لكن بينوا باديا�شيلي �أحرز هدف
التعادل ملوناكو يف الدقيقة .50

ول��ع��ب ن��ي�����س ب��ع����شرة العبني
عقب طرد العبه احل�سن �ساكو،
يف الدقيقة الثالثة من الوقت
املحت�سب بدال من ال�ضائع لل�شوط
الأول.
ورغ���م النق�ص ال��ع��ددي� ،أه��در
ني�س فر�صة احل�صول على النقاط
الثالث ،بعدما �أ�ضاع ماك�سيمني
ركلة جزاء لل�ضيوف يف الدقيقة
 ،77ليح�صل كل فريق على نقطة
وحيدة.
وعجز ليون عن العودة لنغمة
االن��ت�����ص��ارات ال��ت��ي غ��اب��ت عنه
للمباراة الثالثة على التوايل،
بعدما تعادل  2ـ  2مع م�ضيفه
تولوز.
و�أخ��ف��ق ل��ي��ون يف االق�ت�راب من
املركز الثاين ،بعدما �أ�صبح يف
جعبته  34نقطة ،بفارق  3نقاط
خلف ليل «الو�صيف» ،يف حني
رفع تولوز ر�صيده �إلى  20نقطة
يف املركز الرابع ع�رش.
وتقدم جيمي دورم���از مل�صلحة
تولوز يف الدقيقة  ،12ثم �أ�ضاف
نف�س الالعب الهدف الثاين يف
الدقيقة  74من ركلة جزاء.
و�أعاد مو�سى دميبلي الإثارة �إلى
املباراة من جديد ،بعدما �سجل
هدف تقلي�ص الفارق لليون يف
الدقيقة  ،75قبل �أن يحرز نبيل
فقري الهدف الثاين يف الدقيقة
 ،87ليمنح ليون تعادله الثالث
على التوايل يف امل�سابقة.

بيانيتش
يغيب
عن لقاء
كييفو فيرونا

بالدقيقة .43
و�أه����در كالهانوجلو فر�صة
ذهبية ،بالدقيقة  ،45بعد
ت�سديدة ت�صدى لها ت�شيزين
على مرتني.
ومع انطالقة ال�شوط الثاين،
ك��اد ك��وت��روين ي�سجل الهدف
الأول مل���ي�ل�ان ،م���ن قذيفة
قوية بالدقيقة  ،47ارتطمت
بالعار�ضة.
ويف الدقيقة  ،58راوغ رونالدو
كاالبريا ،مدافع ميالن ،و�سدد
الكرة من الناحية الي�رسى،
ليبعدها دوناروما بب�سالة عن
مرماه.
ورد هاكان �رسيع ًا بت�صويبة
مليالن ،من خ��ارج املنطقة،
مرت بجوار املرمى.
و�سجل «الدون» هدف يوفنتو�س
الوحيد ،يف الدقيقة  ،61بعد
عر�ضية متقنة من بيانيت�ش على
ر�أ�سه ،لتمر الكرة من بني يدي
دوناروما ،وت�سكن ال�شباك.
و�أل��غ��ى حكم امل��ب��اراة هدفً ا
ثان ًيا ليوفنتو�س� ،سجله ديباال
بالدقيقة  ،68لوجود حالة
ت�سلل.
اً
مزدوجا،
تبديل
و�أجرى غاتوزو
ً
بالدقيقة  ،70بنزول هيغواين
وب��وري��ن��ي ،حم��ل كا�ستييخو
وباكيتا.
و�شهدت الدقيقة  74حالة طرد
لفرانك كي�سي ،العب ميالن،
بعد ت��دخ��ل عنيف على قدم
�إميري ت�شان ،عاد ب�سببه حكم
اللقاء لتقنية الفيديو ،ومنح
الإيفواري البطاقة احلمراء.
و�أن��ق��ذ دون��اروم��ا م��رم��اه من
عر�ضية �ساندرو ،التي كادت
ت�سكن ال�شباك ،بالدقيقة .77
وع���اد ح��ار���س الرو�سونريي
للت�صدي من جديد ،لت�سديدة
رون���ال���دو يف ال��دق��ي��ق��ة ،91
لتنتهي املباراة بهدف وحيد
لليويف.

بوفون يتحسر لعدم

اللعب بجوار كريستيانو
قال الإيطايل جيانلويجي بوفون،
حار�س مرمى باري�س �سان جريمان
الفرن�سي حال ًيا ويوفنتو�س �ساب ًقا،
�إن��ه كان يود اللعب �إل��ى جانب
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
جن��م ال�سيدة ال��ع��ج��وز .ويف
مقابلة مع �صحيفة «Esporte
 »Interativoالربازيلية ،قال
ب��وف��ون« :لقد �أحببت اللعب
مع �أف�ضل الالعبني يف العامل،
�أعتقد �أنني لعبت مع البع�ض
منهم لكن ال ميكنك اللعب معهم
ربا على
ً
جميعا و�إال ف�ستكون جم ً
تغيري فريقك يف كل عام».
و�أ�ضاف :بالطبع كنت �أرغب
يف اللعب بجوار كري�ستيانو
رون��ال��دو ،لكن يجب �أن �أقول
�إن �أحد �أ�سباب ا�ستمراري يف اللعب هو
اً
ات�صال من باري�س حيث
�أنني تلقيت
يلعب هناك نيمار ومبابي .وتابع:
هم �إلى جانب ليونيل مي�سي وغريزمان
�أف�ضل الالعبني ،كما �أن باري�س يهدف
�إلى حتقيق تقدم وتطور كبري ،ونيمار
ومبابي هما �سبب قراري يف التوقيع مع
�سان جريمان.
واختتم�« :أنا هنا يف باري�س مل�ساعدة
نيمار على الفوز بالكرة الذهبية ،لديه
كل �شيء للفوز بها مرتني على الأقل،
ول��ك��ن عليه �أن يثق
بنف�سه فقط».

غاتوزو انتقد استخدام

تقنية الفيديو أمام اليوفي

ذك��ر موقع «توتو مريكاتو وي��ب»� ،أن
البو�سني مرياليم بيانيت�ش ،العب و�سط
يوفنتو�س� ،سيغيب عن املباراة املقبلة
لفريقه �أم��ام كييفو فريونا يف الدوري
الإيطايل.
وح�صل بيانيت�ش على بطاقة �صفراء خالل
مباراة ميالن ،ليغيب عن لقاء كييفو
فريونا ب�سبب تراكم البطاقات.
و�أ�ضاف املوقع �أن فرانك كي�سي وديفيد
كاالبريا ،ثنائي الرو�سونريي� ،سيغيبان
عن م��ب��اراة ميالن املقبلة �أم��ام جنوى
يف الكالت�شيو ،ب�سبب طرد الأول �أمام
يوفنتو�س ،وتراكم البطاقات ال�صفراء
على الثاين.
ويت�صدر نادي يوفنتو�س ،جدول ترتيب
الدوري الإيطايل بر�صيد  53نقطة ،بعد
مرور  19جولة.

• غاتوزو

انتقد جينارو غاتوزو املدير الفني مليالن طريقة ا�ستخدام
تقنية الفيديو «فار» ،خالل مباراة فريقه �أمام يوفنتو�س.
وقال غاتوزو يف ت�رصيحات ل�شبكة «راي �سبورت»« :يجب �أن
نثني على ما قدمه الفريق».
و�أ�ضاف :الأمر ال يعود يل لأحكم على ما حدث يف اللقاء،
لكنني اعرتف ب�أن بطاقة فرانك كي�سي احلمراء كانت عادلة.
وتابع« :قلقي الوحيد هو طريقة ا�ستخدام التكنولوجيا..
كانت لدينا حالة ت�سلل ومت رفع الراية و�إيقاف اللعبة على
الفور ،بينما �سجل يوفنتو�س هدفني� ،أحدهما مل يحت�سب
ب�سبب الت�سلل ،لكن لقد �سمح لليويف باال�ستمرار والت�سجيل
ثم مت اتخاذ القرار بعد ذلك وهذا ما يزعجني».
وتابع« :الفريق �أظهر �شخ�صيته قاتل بقوة �ضد مناف�س
رائع ،الآن �سنكون بدون العبني �أمام جنوى ،الأداء يبقى،
دائما ندم ًا عندما تخ�رس يف النهائيات».
لكن هناك
ً
وحول قرار عدم �إ��شراك جونزالو هيغواين من البداية،
�رصح قائالً�« :إنه غري حمظوظ ،عانى من احلمى ،حاولنا
فعل كل �شيء جلعله �أف�ضل لكنه مل ي�ستطع لعب املزيد من
الدقائق ،لذلك ف�ضلت الع ًبا �أجهز منه».
وا�ستطرد« :قد يبدو الأم��ر مزحة ،لكن ب�رصاحة هذا �أمر
�صحيح ،هيغواين مل يتواجد يف ال�صورة اجلماعية مع
الأمري عبد العزيز بن تركي الفي�صل ،رئي�س هيئة الريا�ضة
ال�سعودية ،لأنني كنت خائ ًفا من انت�شار الفريو�س بني
الالعبني الآخرين ،لذا كان قراري بعدم ظهوره فيها».
وعما �إذا كان ذلك هو �آخر ظهور جلونزالو برفقة امليالن،
يف ظل �أنباء اقرتابه من ت�شيل�سي ،ختم« :لقد احرتقت
داخلي ًا ،لدينا  25الع ًبا ،لذا دعونا ال نتحدث عن ذلك الآن،
و�سرنى ما �سيحدث غدا».

• بوفون

