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يوفنتوس وميالن إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
بلغ نادي يوفنتو�س ربع نهائي
بطولة ك�أ�س �إيطاليا ،بعد فوزه
بهدفني دون رد �أم���ام نظريه
بولونيا يف �إطار دور الـ  16من
عمر امل�سابقة.
ثنائية ال�سيدة العجوز ،حملت
توقيع فيديريكو بريناردي�سكي
وموي�س ك�ين يف الدقيقتني 9
و.49
ي��وف��ن��ت��و���س ك����ان امل�سيطر
واملتحكم يف اللقاء ب�شكل تام،
يف ظل متتعه بعن�رص اخلربة،
بجانب ف��ارق الإمكانيات بني
الالعبني.
جاءت الفر�صة الأولى يف اللقاء،
بعد م��رور  3دقائق ،من خالل
مرور مميز من دوجال�س كو�ستا،
الذي مرر الكرة �إلى ماتيا دي
ت�شيليو ،ال��ذي �أر�سل عر�ضية
ملوي�س كني ،و�سددها بر�أ�سه
بجوار املرمى.
ومتكن بريناردي�سكي،من افتتاح
النتيجة لليويف ،يف الدقيقة
التا�سعة ،بعد خط�أ فادح من دا
كو�ستا حار�س مرمى بولونيا.
ويف الدقيقة � ،15سدد �إميري
كان ،ت�صويبة �أر�ضية قوية من
خارج املنطقة ،و�سط غياب من
العبي بولوينا� ،إال �أن ت�سديدته
مرت بجوار القائم الأمين ملرمى
بولونيا.
وا�ستمر العبو و�سط يوفنتو�س
يف الت�سديد ،و�سنحت الفر�صة
ل�ل�أمل��اين ���س��ام��ي خ�����ض�يرة يف
الدقيقة  ،21من ناحية الي�سار،
لي�سدد الكرة بجوار القائم.
وت�صدى دا كو�ستا �إل��ى ر�أ�سية
خطرية من ليوناردو بونوت�شي
يف الدقيقة  ،28ليمنع الهدف
الثاين ليوفنتو�س.
وجنح موي�س كني يف م�ضاعفة
النتيجة ليوفنتو�س يف الدقيقة
 ،49بعد هجمة و�صلت �إل��ى
كو�ستا ع��ل��ى ح���دود املنطقة
وت��وغ��ل للداخل و���س��دد الكرة

• فرحة كبرية لالعبي اليويف

أليغري :بنعطية خارج لقاء الروسونيري

غاتوزو :هيغواين قرر الرحيل للبلوز
في يناير الحالي
�أف�صح جينارو غاتوزو مدرب ميالن
الإي��ط��ايل عن ال��ق��رار ال�صادم الذي
اتخذه الأرجنتيني جونزالو هيغواين
مهاجم الفريق.
و�أو���ض��ح غ��ات��وزو �أن هيغواين قرر
الرحيل عن ميالن �صوب ت�شيل�سي
الإنكليزي ،خالل �شهر يناير احلايل.
و�شارك ال��دويل الأرجنتيني يف فوز
الرو�سونريي على �سامبدوريا ،بهدفني
دون رد ،ليت�أهل ميالن �إلى ربع نهائي
ك�أ�س �إيطاليا ،بف�ضل هديف باتريك
كوتروين.
وحتدث جاتوزو عقب املباراة لقناة
اً
قائل« :تربطنا عالقة نزيهة،
ميالن،
وعندما يتخذ العب قراراً ،فمن ال�صعب
�إقناعه بخالف ذلك ،لكن ميكن للمرء
�أن يحاول فقط».
و�أ�ضاف« :حتى هذه اللحظة ،جونزالو
ال يزال الع ًبا يف ميالن ،لكني ال �أعرف
ما �سيحدث ،فكالنا �أف�صح عما بداخله
ب�شكل �رصيح ،و�أري���ده �أن يوا�صل
دائما حتى
التزامه معنا ،كما يفعل
ً
�آخر حلظة».
وت�شري التقارير �إلى رغبة ت�شيل�سي يف
ا�ستعارة املهاجم الأرجنتيني ،املعار
من يوفنتو�س �إلى ميالن حتى نهاية
املو�سم احلايل.

ك�شف ما�سيمليانو �أليغري
املدير الفني ليوفنتو�س عن
موقف املغربي مهدي بنعطية،
مدافع الفريق ،من امل�شاركة يف
مباراة ك�أ�س ال�سوبر الإيطايل،
الأربعاء املقبل� ،أمام ميالن.
وت��ع��ر���ض بنعطية للإ�صابة
يف الإح���م���اءات قبل مواجهة
بولونيا ،ليخرج من الت�شكيل
الأ�سا�سي ويحل حمله جورجيو
كيلليني ،يف امل��ب��اراة التي
انتهت ب��ف��وز البيانكونريي
«.»0-2
وقال �أليغري ،يف ت�رصيحاته
لقناة «راي �سبورت»« :بنعطية
تعر�ض للإ�صابة يف الفخذ �أثناء
الإح��م��اء ،ل��ذا ل��ن ي�شارك يف
مباراة الأربعاء .نحن �سنكون
بدون بارزايل �أي�ضً ا ،لكننا ن�أمل
يف عودة جواو كان�سيلو.
و�أ�ضاف «�أنا را�ض عن الت�أهل
للدور املقبل يف ك�أ�س �إيطاليا،
لأن��ه مل يكن من ال�سهل الفوز
على بولونيا يف �أول مباراة لنا
بعد فرتة التوقف».
وت���اب���ع« :م���ب���اراة الأرب���ع���اء
حا�سمة ،ونحن بالفعل خ�رسنا
�أم��ام��ه��م م��ن ق��ب��ل يف رك�لات
الرتجيح ،لذا ن�أمل على الأقل
�أال نلج�أ للوقت الإ�ضايف وركالت
ال�ترج��ي��ح .ن��ح��ن م�ستعدون
للعب» .و�أردف �أليغري« :موي�س
كني العب �شاب ،يحتاج للنمو
لكنه �أدى ب�شكل جيد� .سبينازوال

• غاتوزو يف لقاء �سابق مع هيغواين

سان جيرمان يتجاوز كبوته بثالثية
في شباك أميان
جتاوز باري�س �سان جريمان ،كبوة
اخلروج من ك�أ�س الرابطة ،بالفوز
على م�ضيفه �أميان ،بثالثية دون
رد� ،ضمن اجلولة الـ 20من الدوري
الفرن�سي.
و�سجل ثالثية العمالق الباري�سي،
�إدين�سون كافاين من ركلة جزاء،
وكيليان مبابي ،وماركينيو�س،
بالدقائق  57و 66و.79
وبذلك ،رفع �سان جريمان ر�صيده
�إل��ى  50نقطة ،يف ال�صدارة دون

مناف�س ،بينما جتمد �أميان عند 18
نقطة ،يف املركز ال�سابع ع�رش،
ليبقى يف منطقة اخلطر.
و�أج���رى توما�س توخيل ،مدرب
بي �إ���س ج��ي ،ع��دة تعديالت على
الت�شكيل الأ�سا�سي ،ومراكز بع�ض
الالعبني ،خالل املباراة.
فقد �أ��شرك داين �ألفي�س يف اجلناح
الأمين ،ليكمل الثالثي الهجومي مع
كافاين ومبابي.
و�شغل الثالثي ،فرياتي ودي ماريا

• �رصاع قوي بني العبي �سان جريمان و�أميان

ودراك�سلر ،مهام الو�سط ،وخلفهم
رباعي ال��دف��اع ،خ��وان برينات،
وتياغو �سيلفا ،وماركينيو�س،
وتوما�س مونييه.
�أم���ا م���درب �أم���ي���ان ،كري�ستوف
بيلي�سري ،ف��اع��ت��م��د ع��ل��ى خطة
« ،»2-3-5وجن��ح بف�ضل التكتل
الدفاعي �أم��ام مرماه ،يف احلفاظ
على نظافة �شباكه ،على مدار 57
دقيقة ،دون ت�شكيل مهاجميه� ،شيخ
تيميتيه ،و�ستيفن ميندوزا ،و�إيدي

لت�صطدم مبدافع بولونيا وت�صل
�إلى كني ،الذي �سدد الكرة داخل
ال�شباك.
و�شهدت الدقيقة  ،62م�شاركة
كري�ستيانو رونالدو ،ونزوله
مللعب املباراة اً
بدل من املهاجم
ال�شاب موي�س كني.
وا�ستمرت حم���اوالت بولونيا
يف تخطي اجل�سور الدفاعية
ل��ي��وف��ن��ت��و���س� ،إال �أن جميع
حم��اوالت��ه ف�شلت �أم���ام �صالبة
دفاع ال�سيدة العجوز.
و�سدد كري�ستيانو رونالدو،
ت�صويبة �ضعيفة ،م��ن على
حدود منطقة اجلزاء يف الدقيقة
« ،»2+90و�صلت �سهلة �إل��ى
ح��ار���س ب��ول��ون��ي��ا ،لتنتهي
املباراة بفوز يوفنتو�س بهدفني
دون رد
ويف اللقاء الثاين ت�أهل ميالن
�إل��ى ربع نهائي الك�أ�س بعدما
تغلب على م�ضيفه �سامبدوريا
بهدفني دون رد يف امل��ب��اراة
التي جمعت بينهما على ملعب
مارات�سي.
وج���اء ه���ديف ف���وز م��ي�لان عن
طريق املهاجم الإيطايل باتريك
ك����وت����روين ،يف الدقيقتني
 102و 108من زم��ن ال�شوطني
الإ�ضافيني ،ليودع �سامبدوريا
الك�أ�س من ثمن النهائي.
ب��د�أ جينارو ج��ات��وزو ،مدرب
ميالن ،بت�شكيلة �شهدت الظهور
الأول للربازيلي لوكا�س باكيتا،
اً
ك�ًل� م���ن :رينا،
ح��ي��ث �ضمت
�أب��ات��ي ،زاب��ات��ا ،رومانيويل،
رودريغيز ،كي�سي ،باكايوكو،
باكيتا ،كا�ستييخو ،هيغواين،
كالهانوجلو.
�أما ماركو جيامباولو ،املدير
الفني ل�سامبدوريا ،ف�ضمت
ت�شكيلته :رافاييل� ،ساال ،كويل،
تونيلي ،مورو ،برايت� ،إيكدال،
لينيتي ،رامرييز ،كوالياريال،
كابراري.

جناهوري� ،أي خطورة على مرمى
�ألفون�س �أريوال.
وه���دد الفريق الباري�سي مرمى
مناف�سه ،ب�أكرث من حماولة ملبابي
وماركينيو�س وبرينات ودي ماريا،
و���س��ط ت ��أل��ق ويقظة م��ن حار�س
املرمى ،ريجي�س جرتنري.
وانهار ال�صمود الدفاعي لأ�صحاب
الأر�����ض ،بركلة ج��زاء احت�سبها
احلكم ،بعد اللجوء لتقنية الفيديو،
و�سددها كافاين بنجاح.
وقبل �أن يفيق العبو �أم��ي��ان من
ال�صدمة ،مرر كافاين الكرة �إلى
مبابي ،لينفرد باملرمى وي�سجل
ب�سهولة يف ال�شباك.
وبعد �ضمان الفوز ،جل�أ توما�س
توخيل لإراح��ة العبيه ،وا�ستغالل
الفر�صة لتجهيز عنا�رص جديدة،
ب�إ�رشاك ليفني ك��ورزاوا ،ومو�سى
ديابي ،وماك�سيم ت�شوبو موتينغ،
مكان دي ماريا وفرياتي ومبابي،
على الرتتيب.
وت�أثر فريق �أميان بالنق�ص العددي،
بعد ط��رد الظهري الأي����سر خالد
�أدينون ،بينما وا�صل �سان جريمان
�ضغطه ،بت�سديدات لديابي وداين
�ألفي�س ودراك�سلر ،ال��ذي حترك
ميينا وي�سارا ،قبل �أن ميرر كرة
�إلى ماركينيو�س� ،سجل منها الهدف
الثالث.
ومل ي�ستفد �أ�صحاب الأر����ض ،من
ال��ب��دالء الثالثة ،ماتيو بودمري
وراف��ال ك��ورزاوا وخ��وان �أوت�يرو،
حيث بقي احل��ار���س الباري�سي
�ألفون�س �أري��وال� ،ضيف �رشف على
اللقاء ،طوال ال�شوط الثاين.

• مهدي بنعطية

�أي�ضً ا قدم �أداء مميزا بعد فرتة
طويلة من الإ�صابة».
و�أمت م��������درب ال����ي����ويف:
«بريناردي�سكي عاد �إلى طبيعته

�سواء من الناحية البدنية �أو
النف�سية �أثناء التدريبات ،ومع
غياب ماندزوكيت�ش ،ه���ؤالء
الالعبني �أ�صبحوا مهمني».

ميالن وصل السعودية استعداداً
لمواجهة اليوفي بالسوبر

• بعثة ميالن �أثناء و�صولها جدة

و���ص��ل��ت ب��ع��ث��ة م���ي�ل�ان ،يف
ال�ساعات الأول���ى من �صباح
ام�������س �إل�����ى م���ط���ار امللك
عبدالعزيز ال���دويل بجدة،
ا�ستعدادا ملواجهة يوفنتو�س
يف مباراة ال�سوبر الإيطايل
يوم الأربعاء املقبل.
ون�����ش�رت ال��ه��ي��ئ��ة العامة
للريا�ضة ال�سعودية �صورا
لو�صول الفريق الإيطايل وذلك
ا�ستعدادا ملواجهة يوفنتو�س،
با�ستاد مدينة امللك عبدالله
الريا�ضية بجدة .
وطرحت ال�سلطات ال�سعودية
يف الأول م��ن يناير احلايل
تذاكر املباراة والتي ترتاوح
�أ���س��ع��اره��ا ب�ين  35ري���اال،
و 1000ريال.
وي�أتي �إقامة ك�أ�س ال�سوبر
الإيطايل يف ال�سعودية وفق ًا
لالتفاقية التي وقعها �إدارة
الهيئة العامة للريا�ضة مع
امل��دي��ر التنفيذي لرابطة
دوري املحرتفني الإيطايل،
ماركو برونيلي يف �شهر يونيو
املا�ضي.
وحتظى هذه املباراة باهتمام
عاملي وجماهريي كبري ،وهي
�إح���دى اخل��ط��وات امل�ستمرة
للمملكة مم��ث��ل��ة بالهيئة
العامة للريا�ضة ال�ست�ضافة
كربى امل�سابقات الريا�ضية
العاملية.

