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التسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب الميالن
بلغ الت�سيو امل��ب��اراة النهائية من
ك�أ�س �إيطاليا ،عقب فوزه على ميالن،
بنتيجة « »0-1يف امل��ب��اراة التي
جمعتهما ،مبلعب �سان �سريو ،يف �إياب
الدور ن�صف النهائي من امل�سابقة.
و�أحرز خواكني كوريا ،هدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة  58من اللقاء،
ُ
املرتقب،
ليقود فريقه للنهائي
وينتظر الفائز من مواجهة فيورنتينا
و�أتاالنتا.
املحاولة الأول��ى يف املباراة جاءت
بالدقيقة ال�سابعة ،بعد ركلة حرة ثابتة
من م�سافة بعيدة ،مرر لوي�س �ألبريتو
كرة عر�ضية و�صلت �إلى ميلينكوفيت�ش
�سافيت�ش الذي �سدد كرة �ضعيفة و�صلت
�سهلة لأيدي احلار�س رينا.
ويف ال��دق��ي��ق��ة  ،8ت��ل��ق��ى �سيموين
�إنزاغي ،مدرب الت�سيو� ،رضبة موجعة
بعد �إ�صابة ال�رصبي ميلينكوفيت�ش
�سافيت�ش ،العب الو�سط� ،إثر �سقوطه
بطريقة خاطئة على �ساقه ،ليكمل
املباراة قبل �أن يخرج يف الدقيقة ،15
ويحل حمله ماركو بارولو.
و�أه��در خواكني كوريا ،فر�صة ذهبية
لالت�سيو ،بعد هجمة مرتدة �رسيعة
و�صلت �إل���ى �إمي��وب��ي��ل��ي يف اجلانب
الأي�رس ،الذي مرر عر�ضية �إلى كوريا،
لكنه ف�شل يف ال�سيطرة على الكرة
لتخرج بجانب املرمى بالدقيقة .22
وب��ال��دق��ي��ق��ة  ،26وا���ص��ل الت�سيو
حم��اوالت��ه ،وح��اول �شريو �إميوبيلي
مهاجم الن�سور ،مباغتة بيبي رينا،
ح��ار���س م��ي�لان ،بعدما ���س��دد �شريو
ت�صويبة �أر�ضية قوية من خارج منطقة
اجل��زاء ،و�صلت يف منت�صف املرمى
ب�أيدي رينا.
ورد كاالبريا ،الظهري الأمين مليالن،
بت�صويبة قوية بالقدم الي�رسى من
خارج املنطقة بالدقيقة � ،28أبعدها
�سرتاكو�شا ،حار�س الت�سيو برباعة �إلى
ركلة ركنية.
وبالدقيقة  ،39خرج كاالبريا ،مدافع
ميالن ،من املباراة بعدما عانى من
�إ�صابة يف الركبة ،ليحل حمله �أندريا

• فرحة العبي الت�سيو بالفوز

أتلتيكو مدريد يؤجل حسم الليغا
بثالثية في فالنسيا

• غاتوزو

حقق �أتلتيكو مدريد االنت�صار على فالن�سيا
بنتيجة «� ،»2-3ضمن مناف�سات اجلولة الـ 34من
الليغا .و�سجل الأهداف لأتلتيكو مدريد �ألفارو
موراتا يف الدقيقة  ،9وغريزمان يف الدقيقة ،49
و�أنخيل كوريا يف الدقيقة  ،81بينما �سجل هديف
فالن�سيا كيفن غامريو يف الدقيقة  ،36وداين
باريخو يف الدقيقة  .77وبهذا االنت�صار يرفع
�أتلتيكو مدريد ر�صيده �إلى  71نقطة يف املركز
الثاين بجدول ترتيب الليغا ،بينما
جتمد ر�صيد فالن�سيا عند  52نقطة
يف املركز ال�ساد�س .وت�أجل تتويج
بر�شلونة املت�صدر �صاحب الـ80
نقطة ،بلقب الليغا �إلى مواجهة
ال�سبت املقبل �ضد ليفانتي يف
معقله «ك��ام��ب ن��و»� ،إذا حقق
البلوغرانا االنت�صار يف اللقاء.
وعلى جانب �آخر �أنع�ش �أتلتيك
بيلباو �آماله يف حجز �إحدى
البطاقات امل�ؤهلة للبطوالت
الأوروب�����ي�����ة يف امل��و���س��م
امل��ق��ب��ل ،بعد �أن ع��اد من
عقر دار م�ضيفه ليغاني�س
بالفوز بهدف دون رد، ،
�ضمن اجل��ول��ة الـ 34من

الليغا .ورفع الفوز ر�صيد البا�سكيني لـ49
نقطة يف املركز ال�سابع ،ليقرتبوا بقوة
من اقتحام منطقة ال�رصاع الأوروب��ي التي ال
يف�صلهم عنها �سوى  3نقاط فقط .يف املقابل،
جترع ليغاني�س خ�سارته الثانية على التوايل،
الـ 13هذا املو�سم ،ليتجمد ر�صيد الفريق
عند  41نقطة يف املركز .12
وعلى ملعب «بوتاركي» جاء
ه��دف اللقاء الوحيد عن
طريق النريان ال�صديقة
ب��وا���س��ط��ة امل��ه��اج��م
امل���غ���رب���ي ال�����ش��اب
يو�سف الن�صريي يف
الدقيقة .43
وع������اد ال��ف��ري��ق
ال��ب��ا���س��ك��ي بهذه
النتيجة ل�سكة
االن���ت�������ص���ارات
يف ال��ل��ي��غ��ا
بعد �أن خ�رس
يف اجل���ول���ة
املا�ضية �أمام
ري���ال مدريد
«.»0-3

غاتوزو يعترف

بأحقية الخسارة

في قبل النهائي
اعرتف جينارو غاتوزو ،املدير
ال��ف��ن��ي مل��ي�لان ،ب����أن الت�سيو
ا�ستحق الت�أهل للمباراة النهائية
من ك�أ�س �إيطاليا ،ال�سيما و�أن
أداء حمبطً ا .وبلغ الت�سيو
ميالن قدم � ً
املباراة النهائية من ك�أ�س �إيطاليا،
عقب فوزه على ميالن ،بنتيجة «»0-1
يف املباراة التي جمعتهما  ،مبلعب
�سان �سريو ،يف �إي��اب ال��دور ن�صف
النهائي من امل�سابقة.
وقال غاتوزو يف ت�رصيحاته ل�شبكة
«راي �سبورت»« :لقد �صمدنا ب�شكل
جيد يف ال�شوط الأول ،لكن بعد
اال�سرتاحة كان لالت�سيو  3فر�ص،
مل نتحرك ب�شكل جيد عندما تكون
الكرة بحوزتهم».
و�أ�ضاف «�إنها حلظة �صعبة ،عانينا
وعلينا قلب تلك ال�صفحة ،حيث
�إن��ه لدينا مباراة نهائية �أخرى
�أمام تورينو الأحد املقبل».
و�أردف غاتوزو« :علينا �أن نحاول
فهم �سبب ملاذا نحن يف تلك النقطة
ال�سلبية ،الت�سيو ا�ستحق الت�أهل
نظرا جلودتهم ،واجلماهري كانت
ً

ت�ستحق املزيد يف تلك الليلة».
وع���ن ط��ري��ق��ة ل��ع��ب م��ي�لان ،وق���رار
غاتوزو باللعب «� ،»3-4-3رصح «يف
بع�ض الأحيان ،تقوم بالتغيري ملجرد
القيام ب�شيء خمتلف ،لتح�سن الأداء
وترفع الفريق».
و�أو�ضح« :يف بع�ض الأحيان ال ينجح
ه��ذا الأم���ر ،ونحن نكافح وننا�ضل
على م��دار ال�شهر الأخ�ي�ر ،ال �أعتقد
�أن امل�شكلة بدنية فقط ،لكن عقلية
أداء �أقل من
وتكتيكية ،حيث �إننا نقدم � ً
قدراتنا».
ووا�صل «ال �أعتقد �أنها م�س�ألة �أنظمة �أو
�أفراد ،لكن الفريق ب�أكمله قام باتخاذ
خطوات للخلف ،نحن ندفع الثمن،
حاولنا لعب مباراة حياة �أو موت،
لكن الأمر مل ينجح ،ن�شعر بالإحباط
وعلينا التطلع والنظر �إلى الأمام».
وخ��ت��م غ��ات��وزو «الت�سيو ك��ان مير
بلحظات �صعبة � ً
أي�ضا لكننا çجعلنا
الأم���ر �أ�سهل بالن�سبة لهم ،يتبقى
لنا �شهر واحد يف هذا املو�سم ،ومن
واجبنا �أن نبذل ق�صارى جهدنا ونعود
على �أقدامنا».

• �إنزاغي

كونتي.
و�أنقذ بيبي رينا ،مرماه من هدف م�ؤكد
لالت�سيو بالدقيقة  ،51بعد ت�صويبة
من لوكا�س لييفا من م�سافة بعيدة،
�أنقذها رينا برباعة و�أبعدها عن مرماه،
وجمد ًدا عن طريق با�ستو�س ،و�ضع كرة
ر�أ�سية فوق املرمى.
وتقدم الت�سيو بالهدف الأول بالدقيقة
 ،58عن طريق خواكني كوريا ،بعد
هجمة مرتدة �رسيعة نفذها الت�سيو،
بعد ركلة ركنية ل�صالح ميالن ،و�صلت
�إلى كوريا الذي متكن من و�ضع الكرة
بني �أقدام رينا ،لت�سكن ال�شباك معلنة
عن تقدم الن�سور.
وحاول غاتوزو زيادة القوة الهجومية
مل��ي�لان ،ع��ن طريق �إ��ش�راك باتريك
كوتروين بالدقيقة  ،65بد ًال من املدافع
ماتيا كالدارا.
وكاد بيونتيك �أن ي�سجل هدف التعادل
يف الدقيقة  ،69بعد عر�ضية نُ فذت
من كالهاجنولو من ركلة حرة ثابتة،
�سددها بيونتيك بر�أ�سية لتخرج بجوار
مرمى الت�سيو.
واق�ترب لوي�س �ألبريتو ،العب و�سط
الت�سيو من ت�سجيل ثاين �أهداف الن�سور
باملباراة ،بالدقيقة  ،75بعد هجمة
مرتدة �رسيعة و�صلت �إل��ى �ألبريتو
الذي �سدد ت�صويبة قوية ت�صدى لها
بيبي رينا.
و�أحرز البديل كوتروين ً
هدفا بالدقيقة
 ،76بعد مت��ري��رة م��ن �سو�سو ،قبل
�أن يقرر حكم املباراة �إلغاء الهدف
بداعي وجود حالة ت�سلل على مهاجم
الرو�سونريي.
ويف الدقائق الأخرية من اللقاء ،كاد
�إميوبيلي �أن يعزز من تقدم الت�سيو،
بعد ت�صويبة م��ن م�سافة  12ي��اردة
خرجت �أعلى من املرمى.
و�أخط�أ باكايوكو يف مترير الكرة يف
منت�صف امللعب بالدقيقة  ،89لت�صل
�إلى �إميوبيلي الذي ا�ستحوذ على الكرة
وتوغل لداخل منطقة ج��زاء ميالن،
لي�سدد بي�رساه ت�صويبة قوية �أبعدها
رينا �إلى ركنية.

بايرن ميونيخ يضرب موعداً مع
اليبزيغ في نهائي كأس ألمانيا
�رضب بايرن ميونيخ موع ًدا مع اليبزيغ يف
املباراة النهائية لك�أ�س �أملانيا ،بعدما تغلب
على م�ضيفه فريدر برمين بثالثة �أهداف مقابل
هدفني ،على ملعب في�سري �شتاديون ،يف الدور
ن�صف النهائي.
�سجل �أه��داف البايرن روب��رت ليفاندوف�سكي
«هدفني» وتوما�س مولر ،يف الدقائق 63 ،36
و ،80بينما �أحرز يويا �أو�ساكو وميلوت را�شيكا
هديف برمين ،يف الدقيقتني  74و.75
دخل برمين املباراة بن�شاط هجومي،
مظهرا رغبته الوا�ضحة يف غزو
ً
�شباك �ضيفه يف وقت مبكر.
و�شن �أ�صحاب الأر����ض هجمة
م��رت��دة �رسيعة يف الدقيقة
ال�سابعة ،لت�صل الكرة �إلى
ماك�س كروزه ،لكن ت�سديدته
القوية ذهبت �أعلى املرمى.
��سري��ع��ا من
وج����اء ال����رد
ً
البايرن ،بعدما �أر�سل ديفيد
�أالبا عر�ضية �أر�ضية �إلى داخل
منطقة اجل���زاء ،ليقابلها
توما�س مولر بكعب القدم،
ل��ك��ن ال��ك��رة م���رت بجوار
القائم ،لت�ضيع فر�صة هدف
حمقق للفريق البافاري.
وعاد مولر من جديد لتهديد
مرمى برمين ،بعدما تلقى
متريرة عر�ضية من كينج�سلي
ك��وم��ان ،ليوجهها بلم�سة
واحدة ،لكن براعة احلار�س
ج�يري بافلينكا حالت دون
و�صولها لل�شباك ،لتتحول �إلى
ركنية.
وحاول املهاجم الياباين يويا
�أو���س��اك��و جت��رب��ة الت�سديد من
م�سافة بعيدة ،لكن الكرة مرت
ب��ج��وار ال��ق��ائ��م الأمي���ن ل�سفني
�أولريت�ش ،حار�س البايرن.
و�أهدر دايف كال�سني فر�صة التقدم
لأ�صحاب الأر�ض ،يف الدقيقة ،23
بعدما و�صلته كرة يف قلب منطقة
اجل���زاء ،لكنه �أط���اح بها �أعلى
املرمى.
و�أط��ل��ق ك��وم��ان ت�سديدة بعيدة
املدى من خارج منطقة اجلزاء،
لكنها مرت بجوار القائم.
ويف الدقيقة  ،36ا�ستطاع روبرت
ليفاندوف�سكي التقدم للبايرن
ب��ه��دف �أول بعدما ت��اب��ع كرة
ارتدت من القائم ،بعد ر�أ�سية
من مولر ،لي�ضعها املهاجم
البولندي ب�سهولة �إلى داخل
ال�شباك.
وب��ع��د ال��ه��دف بـ 5دقائق،
حول ليفاندوف�سكي عر�ضية من
مولر ب�رضبة ر�أ�سية �إلى داخل

ال�شباك ،لكن احلكم �ألغى الهدف ب�سبب ت�سلل
املهاجم البولندي.
ومن جمهود فردي� ،شق �سريغي جنابري طريقه
نحو حدود منطقة جزاء برمين ،قبل �أن يراوغ
ويطلق ت�سديدة ي�سارية ،لكنها علت املرمى.
وحافظ الفريق البافاري على تقدمه بهدف
ليفاندوف�سكي حتى �أطلق احلكم نهاية ال�شوط
الأول بهذه النتيجة.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،حاول مولر �صيد
�شباك احلار�س بافلينكا من ت�سديدة �صاروخية،
لكن كرته ذهبت �أعلى العار�ضة.
ومع حلول الدقيقة  ،63متكن مولر من ترجمة
حماوالته �إلى هدف ٍ
ثان للبايرن ،بعدما و�صلته
ت�سديدة طائ�شة من البديل ليون جوريت�سكا،
ليت�سلمها املهاجم الأملاين وي�سددها بيمناه يف
�أق�صى الزاوية الي�رسى لبافلينكا.
وبعد دقيقة واح���دة� ،أنقذ �أولريت�ش مرمى
البايرن من فر�صة هدف حمقق من �رضبة ر�أ�سية
لكال�سني.
وانتف�ض برمين بعد ت�أخره بهدفني ،حماولاً
تقلي�ص النتيجة ،وهو ما �أدركه يف الدقيقة 74
عن طريق �أو�ساكو ،الذي و�صلته كرة عر�ضية
داخل منطقة اجل��زاء ،ليوجهها بلم�سة واحدة
�إلى داخل ال�شباك ،حمرزً ا الهدف الأول لأ�صحاب
الأر�ض.
ومل يمُ هل برمين �ضيفه فر�صة للتنف�س ،ليعود
ثوان معدودة بت�سجيل هدف ٍ
ٍ
ثان ،بعدما
بعد
ً
مراوغا مدافعي
انطلق ميلوت را�شيكا بالكرة،
البايرن ،لي�سدد الكرة نحو مرمى �أولريت�ش،
الذي مل ي�ستطع الت�صدي لها ،ليعادل النتيجة
ل�صاحب الأر�ض.
وا�شتعلت املباراة يف �أقل من  5دقائق ،بعدما
احت�سب احلكم ركلة جزاء ل�صالح كومان ،بعد
�إعاقته �أثناء توغله من اجلانب الأي�رس ،قبل
�أن يلج�أ لالحتكام لتقنية الفيديو ،التي �أثبتت
�صحة قراره.
وان�برى ليفاندوف�سكي لتنفيذ الركلة ،التي
�أودعها مرمى احلار�س بافلينكا ،حمرزً ا الهدف
الثالث للفريق البافاري ،قبل نهاية الوقت
الأ�صلي للمباراة بـ 10دقائق.
ومل يتمكن البديل خامي�س رودريغيز من تعزيز
تقدم البايرن بهدف رابع ،بعدما تلقى متريرة
حريرية داخل منطقة اجلزاء من زميله كومان،
لرياوغ مدافع برمين قبل �أن تذهب ت�سديدته �إلى
املدرجات.
ويف الوقت املحت�سب بدلاً من ال�ضائع ،انطلق
ليفاندوف�سكي بالكرة ليتوغل �إلى قلب منطقة
ً
مراوغا املدافع واحلار�س ،قبل �أن
اجل��زاء،
ي�صبح املرمى خال ًيا �أمامه ،لكنه �سدد الكرة يف
القائم ،لت�ضيع فر�صة الهدف الرابع.
وح��اول برمين معادلة النتيجة يف اللحظات
الأخ�ي�رة ببع�ض امل��ح��اوالت ،لكنها باءت
بالف�شل ،ليطلق احلكم �صافرة النهاية بفوز
البايرن « ،»2-3ليت�أهل للمباراة النهائية
ملواجهة اليبزيغ ،ال��ذي ت�أهل على ح�ساب
هامبورغ.

إنزاغي :نستحق الفوز بعد المستوى المميز
�أ�شاد �سيميوين �إنزاغي املدير الفني لالت�سيو ،بالعبي فريقه بعد
الفوز على ميالن م�ساء اول ام�س ،والت�أهل لنهائي ك�أ�س �إيطاليا.
وقال �إنزاغي يف ت�رصيح لـ«راي �سبورت» عقب املباراة« :لقد حققنا
رائعا� ..سنلعب النهائي الثاين يف ثالث �سنوات».
�إجنازً ا
ً
و�أ�ضاف« :نحن ن�ستحقها ..لقد فزنا مرتني يف �سان �سريو �ضد
�إنرت وميالن وت�أهلنا ،لكننا نحتاج الآن للرتكيز ب�شكل كامل على
مباريات الدوري ،قبل �أن نلعب املباراة النهائية يف �أوملبيكو �أمام

جماهرينا» .و�أكمل �إنزاغي« :لعبنا ب�شكل جيد
للغاية ،لقد كنا م�ضغوطني ملدة  90دقيقة».
وعن �إ�صابة �سافيت�ش �أو�ضح« :يعاين من م�شكلة
يف الكاحل والركبة ،لكن الأطباء �أكدوا �أن �إ�صابته
لي�ست خطرية ..ن�أمل �أال يبتعد عن املالعب لفرتة
طويلة ..لقد حل حمله بارولو و�أدى برباعة».
و�أمت« :لقد لعب الالعبون ب�شكل جيد».
• جانب من مباراة البايرن مع برمين

