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التسيو انتزع نقطة التعادل من ميالن بهدف كوريا في الكالتشيو
ح�سم التعادل الإيجابي بنتيجة
« ،»1-1مواجهة الت�سيو وميالن،
�ضمن مناف�سات اجل��ول��ة الـ13
من ال��دوري الإيطايل ،على ملعب
«الأوملبيكو».
وبهذا التعادل يرفع الت�سيو ر�صيده
للنقطة  23يف امل��رك��ز الرابع،
ويرفع ميالن ر�صيده للنقطة 22
يف املركز اخلام�س بجدول ترتيب
الدوري الإيطايل.
و���س��ج��ل مل��ي�لان ف���ران���ك كي�سي
يف الدقيقة  ،78بينما تعادل
لالت�سيو خواكني كوريا يف الدقيقة
«.»4+90
بد�أ الت�سيو املباراة بتهديد �شباك
ميالن ،والبداية كانت بت�سديدة
قوية من �سريجي ميلينكوفيت�ش،
يف الدقيقة  ،3ثم ت�سديدة �أخرى من
ماركو بارولو يف الدقيقة  10علت
مرمى دوناروما.
و�أول رد من جانب ميالن كان يف
الدقيقة  ،16بهجوم من اجلبهة
اليمنى ،وو�صلت الكرة لهاكان
كالهاجنولو ،حيث ت�صدى القائم
لت�سديدته.
وا�ستمرت حماوالت الت�سيو ،حيث
ا�ستلم �إميوبيلي كرة يف عمق دفاع
الرو�سونريي ،لكنه �سدد الكرة
�أعلى مرمى دوناروما ،يف الدقيقة
 ،20و� ً
أي�ضا ت�سديدة عرب �سريجي
ميلينكوفيت�ش يف الدقيقة .31
وي��ع��د ال�����ش��وط الأول متو�سطا
ُ
بالن�سبة لالت�سيو ،وجيد مليالن
يف ظل الظروف احلالية والغيابات
العديدة للرو�سونريي.
بد�أ الت�سيو ال�شوط الثاين وعينه
على ت�سجيل هدف التقدم ،وانطلق
لوليت�ش من اجلهة الي�رسى ومرر
كرة للوي�س �ألبريتو الذي �سددها
على م��رم��ى دون��اروم��ا و�أم�سكها
الأخري يف الدقيقة .47
ويف �أك�ثر م��ن فر�صة ُي��ه��در اخلط

ال��ه��ج��وم��ي لالت�سيو الت�سجيل
بغرابة ،حيث يتم مترير الكرات
بالعر�ض دون �أن ت�صل �إلى املهاجم
�إميوبيلي.
وجن��ح بوريني الع��ب م��ي�لان ،يف
تهديد مرمى الت�سيو لأول مرة يف
ال�شوط الثاين ،بت�سديدة قوية يف
الدقيقة  ،60ت�صدى لها احلار�س
�سرتاكو�شا.
وقرر �سيموين �إنزاغي مدرب الت�سيو
ال��دف��ع بتغيريين ،حيث �أ��شرك
خواكني كوريا وج��وردان لوكاكو
ب��دال م��ن �سريجي ميلينكوفيت�ش
ولوي�س �ألبريتو على الرتتيب،
لتن�شيط اجلبهة الهجومية.
ونقل �إنزاغي لوكاكو �إلى الطرف
الأي�رس بدال من لوليت�ش الذي دخل
�إل��ى الو�سط ،ولعب كوريا خلف
املهاجم �إميوبيلي.
وقام واال�س العب الت�سيو بت�سديد
كرة قوية يف الدقيقة  ،71ت�صدى
لها دوناروما.
و�سجل ميالن ال��ه��دف الأول ،يف
الدقيقة  ،78عرب كي�سي من �صناعة
كاالبريا ،وقام الالعب الإيفواري
بت�سديد كرة قوية ا�صطدمت بواال�س
و�سكنت ال�شباك.
ودفع �إنزاغي ب�آخر �أوراق��ه ،حيث
�أ��شرك فيليبي كاي�سيدو ب��دال من
�ستيفان رادو يف الدقيقة .82
واعتمد غاتوزو بعد التقدم بالهدف،
على التحفظ ال��دف��اع��ي ،و�سيطر
العبو الت�سيو على الكرة وبد�أوا يف
حماوالت تعديل النتيجة.
واق��ت��ن�����ص ال��ب��دي��ل ك��وري��ا هدف
التعادل القاتل لالت�سيو يف الدقيقة
« ،»4 +90حيث �سدد كرة قوية على
ميني احلار�س دوناروما ،من خارج
منطقة اجلزاء.
وقرر حكم املباراة لوكا بانتي طرد
�سيموين �إنزاغي من ملعب املباراة
يف الثواين الأخرية ،ل�سوء �سلوكه.

غاتوزو ال يتقبل نقد
نائب رئيس وزراء إيطاليا

• غاتوزو

دعا �إيفان غاتوزو ،مدرب نادي ميالن ،نائب
رئي�س ال���وزراء الإي��ط��ايل ،ماتيو �سالفيني،
�إلى الرتكيز يف ال�سيا�سة ،و�أن يرتك كرة القدم
و�ش�أنها ،بعدما علق على �أداء الرو�سونريي،
خالل التعادل  1-1مع الت�سيو بالكالت�شيو.
وقال �سالفيني ،يف ت�رصيحات �صحافية� ،أثناء
مغادرته امللعب الأوملبي ،بعد تعادل ميالن
والت�سيو ،انه ال يفهم ملاذا مل يقم غاتوزو ب�أي
تبديل خالل اللقاء.

و�أ�ضاف �سالفيني ،وهو من ع�شاق نادي ميالن:
«لو كنت يف مكان غاتوزو ،كنت �س�أقوم ببع�ض
التبديالت ،الالعبون كانوا منهكني».
وردا على ذلك� ،أو�ضح غاتوزو« :بلدنا عجيب
حقا .ال �أحتدث يف ال�سيا�سة لأنني ال �أفهم فيها».
وتابع�« :أدعو �سالفيني �إلى الرتكيز يف ال�سيا�سة.
مع امل�شاكل الكثرية التي يعانيها بلدنا� ،إذا
حتدث نائب رئي�س الوزراء يف كرة القدم ،ف�إن
هذا يعني �أننا يف و�ضع متدهور للغاية».

• العبو ميالن يحاولون الت�صدي لت�سديدة كوريا

دورتموند ال يخشى
اإلنفاق في سوق
االنتقاالت
يطمح هانز يواكيم فات�سكه،
الرئي�س التنفيذي لنادي
بورو�سيا دورمتوند الأملاين،
�إلى امتالك جمموعة مميزة
م���ن ال��ن��ا���ش��ئ�ين ،خ�لال
ال�سنوات القليلة املقبلة.
وقال فات�سكه ،يف ت�رصيحات
ل�صحيفة بيلد« :من املهم �أن
نحافظ على التوازن ب�ش�أن
الإي����رادات والنفقات على
املدى الطويل ،نحن نريد
بالت�أكيد �أن نظل بال ديون».
و�أك��د فات�سكه �أن ناديه ال
ي�ضع �أي حدود عند التحرك
للقيام ب�صفقات يف �سوق
��ش�يرا �إل��ى
االن��ت��ق��االت ،م��� ً
ا�ستعداد دورمتوند لإنفاق
الكثري م��ن الأم����وال ،حال
احلاجة للقيام بذلك.
وع�بر فات�سكه ع��ن رغبته
يف ام��ت�لاك الفريق الأول،
جم���م���وع���ة ه���ائ���ل���ة م��ن
ال��ن��ا���ش��ئ�ين ،م�����ض��ي�� ًف��ا6« :
العبني من القائمة احلالية،
خرجوا من فريق ال�شباب
بالنادي».
و�أمت« :من الرائع بالن�سبة
لنا� ،أن نرى �شباب النادي
وهو يقدم الإ�ضافة املطلوبة
مع الفريق الأول مثل ماركو
روي�س وماريو غوتزه».
يذكر �أن بورو�سيا دورمتوند
حقق انطالقة ا�ستثنائية له
هذا املو�سم ،بعدم اخل�سارة
يف �أي مباراة بالبوند�سليجا
بعد مرور  12جولة ،حمتلاً
ال�صدارة بر�صيد  30نقطة.

الكشف عن كواليس مشادة غريزمان وكوستا

• غريزمان وكو�ستا �أثناء امل�شادة

دخ��ل الفرن�سي �أن��ط��وان غريزمان،
جنم �أتلتيكو مدريد ،يف م�شادة مع
زميله دييغو كو�ستا ،خالل مباراة
الفريق� ،،أم��ام بر�شلونة ،يف �إطار
الدوري الإ�سباين.
ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو»،
ف�إن ثنائي الروخي بالنكو�س ،دخل
يف م�شادة �ساخنة ،بعدما ح�صل دييغو
كو�ستا على بطاقة �صفراء ،بعد �شجار
مع الفرن�سي �صامويل �أومتيتي ،مدافع
بر�شلونة.
وح��اول �أن��ط��وان غريزمان ،تهدئة
مواطنه �صامويل �أومتيتي ،خالل
م�شادته مع دييغو كو�ستا ،وهو ما
�أغ�ضب الأخري ليوبخ غريزمان بعد
ذلك.
وبح�سب ال�صحيفة ،قال دييغو كو�ستا
لغريزمان�« :رشيكك يف الفريق هو
�أنا ،ولي�س �صامويل �أومتيتي» ،لريد
�أن��ط��وان بقوله« :حتلى بالهدوء»،
قبل �أن ينتهي م�سل�سل ال�صدام بعناق
بينهما ،عقب �إحراز كو�ستا ،الهدف
الأول يف مرمى بر�شلونة.
وتعادل �أتلتيكو مدريد وبر�شلونة،
بهدف لكل منهما ،بعدما �سجل دييغو
كو�ستا ،ه��دف الروخي بالنكو�س،
وت��ع��ادل ع��ث��م��ان دمي��ب��ل��ي للفريق
الكتالوين.

برشلونة وأتلتيكو مدريد مهددان
بعقوبات من االتحاد اإلسباني

• جانب من لقاء الرب�شا و�أتلتيكو

ب��ات �أتلتيكو مدريد وبر�شلونة ،مهددين بتلقي
عقوبات من قبل االحت��اد الإ�سباين ،على خلفية
املباراة التي جمعت الناديني ال�سبت املا�ضي،
وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة  ،1-1يف �إطار
مناف�سات الليغا.
وذكرت �صحيفة «�سبورت»� ،أن �أتلتيكو مدريد بات
ً
معر�ضا لتلقي عقوبات ،بعد �إلقاء جماهري فريقه،
الزجاجات الفارغة يف منطقة احلكم امل�ساعد
الثاين ،عقب �إحراز الفرن�سي عثمان دميبلي ،هدف
التعادل القاتل لرب�شلونة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن الروخي بالنكو�س ،قد يواجه

عقوبة الإغالق اجلزئي مللعب واندا ميرتوبوليتانو،
بجانب عقوبة مادية قد ت�صل �إلى � 3آالف يورو.
وتابعت ال�صحيفة� ،أنه يف حالة كانت العقوبة
مادية فقط ،قد ت�صل �إلى � 6آالف يورو ،بالإ�ضافة
�إلى حتذير ب�إغالق جزئي مللعب الفريق ،عند تكرار
مثل هذه الأحداث مرة �أخرى.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن بر�شلونة قد يتعر�ض
لغرامة ت�صل �إلى � 3آالف يورو ،ب�سبب ت�أخره يف
الظهور قبل بداية ال�شوط الثاين ،بعدما اعرتف
جيل مانزانو ،حكم اللقاء ،يف تقريره للمباراة،
بت�أخر النادي الكتالوين ملدة دقيقتني و 20ثانية.

مونشنغالدباخ صعد
إلى وصافة البوندسليغا

• فرحة العبي مون�شنغالدباخ بالفوز

فاز فريق بورو�سيا مون�شنغالدباخ على �ضيفه هانوفر
« »1-4على ملعب برو�سيا بارك� ،ضمن مناف�سات
الأ�سبوع الـ 12من بطولة الدوري الأملاين.
وافتتح ال�ضيوف الت�سجيل مبكرا ،ع��ن طريق
املهاجم االمريكي بوبي وود ،يف الدقيقة الأولى
من عمر اللقاء .ويف الدقيقة  ،7متكن العب الو�سط
البلجيكي تورجان هازارد ،من �إدراك هدف التعادل
لأ�صحاب الأر�ض ،قبل �أن ي�ضيف املدافع ال�سوي�رسي

مايكل الجن هدف التقدم بالدقيقة .44
ويف �شوط املباراة الثاين ،جنح الر�س �شتيندل يف
�إحراز الهدف الثالث ملون�شنغالدباخ ،يف الدقيقة
 ،58قبل �أن ي�سجل زميله ال�سوي�رسي ديني�س زكريا
الهدف الرابع بالدقيقة .77
وبهذا الفوز ،رفع مون�شنغالدباخ ر�صيده من النقاط
�إلى  26يف الو�صافة ،فيما جتمد ر�صيد هانوفر عند
 9نقاط يف املركز الـ.16

