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رياضة

ّ
أتلتيكو يتأهل وسيتي يصنع التاريخ
دوري أبطال أوروبا

ع ــادي ــا م ــن ق ـب ــل الـ ـط ــرف ــن ،ل ـي ـخـ ّـيــم
عليه الـتـعــادل واألداء السلبي .أما
ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،وب ـع ــد م ــرور
ربـ ــع س ــاع ــة ع ـلــى ان ـط ــاق ـت ــه ،ب ــدأت
املـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات بـ ــال ـ ـظ ـ ـهـ ــور مـ ـ ــع تـ ـق ــدم
العـ ـب ــي ديـ ـن ــام ــو ك ـي ـي ــف ،ف ــاخ ـت ــرق
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي س ـي ــرج ـي ــو أغ ــوي ــرو
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء وس ـ ـ ـ ــدد ب ـي ـم ـن ــاه
كـ ـ ــرة خـ ـطـ ـي ــرة م ـ ــن مـ ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة
م ــرت ال ــى يـمــن ال ـح ــارس الـكـسـنــدر
شوفكوفسكي (.)59
لكن الفرصة التالية كانت األخطر
عـنــدمــا تـسـلــم اإلس ـبــانــي خيسوس
ن ــاف ــاس ت ـمــريــرة م ــن ال ـعــاجــي يــايــا
تـ ـ ــوريـ ـ ــه ،فـ ـ ـس ـ ـ ّـدد بـ ـيـ ـمـ ـن ــاه أرضـ ـي ــة
جـمـيـلــة ارت ـ ــدت م ــن ال ـق ــائ ــم االي ـســر
للحارس.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ح ـص ــل دي ـن ــام ــو عـلــى
أولـ ـ ـ ــى فـ ــرصـ ــه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ،ع ـن ــدم ـ ًـا
اس ـت ـغــل ان ــدري ــه يــارمــول ـن ـكــو خـطــأ
دفــاع ـيــا وسـ ـ ّـدد ب ــن ي ــدي ال ـحــارس
جو هارت (.)63
فرصة بأخرى ،من دون فعالية ومن
دون أه ــداف ،لتبقى النتيجة ،0-0
من دون أن يحقق دينامو كييف أي
فوز في انكلترا في  14مباراة ،فيما
حــافــظ سـيـتــي عـلــى شـبــاكــه نظيفه
لـلـمــرة الـثــانـيــة عـلــى أرض ــه ،فــي 18
مباراة في دوري االبطال.

بــات أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي أول
المتأهلين الى الدور ربع النهائي من بطولة
دوري أبطال أوروب ـا ،بعد تغلب األول على
ايندهوفن  7-8بركالت الترجيح ،والثاني
على دينامو كييف  .1-3من جهة أخرى،
يتواجه الليلة بــايــرن ميونيخ مــع ضيفه
يوفنتوس ،وبرشلونة مع ضيفه أرسنال
ّ
ص ــف ـق ــت بـ ـق ــوة ج ـم ــاه ـي ــر أت ـل ـت ـي ـكــو
مـ ــدريـ ــد ل ــاع ـب ـي ـه ــا ،فـ ــي وقـ ـ ــت ك ــان
ي ــرك ــض ف ـي ــه املـ ـ ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي
دييغو سيميوني فرحًا.
مشاهد الـفــرح عـ ّـمــت أرج ــاء امللعب،
بعدما فعلها الـ «روخي بالنكوس»
مــرة أخ ــرى ،وتــأهـلــوا بصعوبة الى
رب ــع ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
إثــر التغلب على ضيفه ايندهوفن
ال ـه ــول ـن ــدي ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح 7-8
النـتـهــاء الــوقــت األصـلــي واالضــافــي
.0-0
سـعــي اتلتيكو نـحــو الـتــأهــل فــرض
نفسه على امل ـبــاراة ،ومـنــذ بدايتها
بدأ بالهجوم.
أول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ك ــان ــت
ل ـل ـفــرن ـســي أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان بـعــد
ك ـ ـ ــرة ب ـي ـن ـي ــة م ـ ــن األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي
دي ـي ـغ ــو غـ ــوديـ ــن ال ـ ــى ك ــوك ــي الـ ــذي
أرسـلـهــا عــرضـيــة الــى األول املنفرد
وغـيــر املــراقــب تابعها مـبــاشــرة في
قدمي الحارس تسوت (.)15
فــي امل ـقــابــل ،تــألــق ح ــارس أتلتيكو
ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي ي ـ ــان اوبـ ـ ـ ــاك ،وأن ـق ــذ
مرماه من هدف محقق إليندهوفن
بعد عرضية خطيرة أرسلها ماركو
فان جينكل من الجهة اليمنى (.)28
بعد هــذه الفرصة ،تحسن مستوى
الفريقني ،وباتا يتبادالن الهجمات
م ـ ــن دون الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ف ـ ــي ال ـل ـمـ ـس ــة
األخيرة.
في الشوط الثاني ،ظل الوضع على
ح ــال ــه .ه ـج ـمــة خ ـط ـي ــرة ت ـل ــو أخ ــرى
ألتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو .وخ ـ ــاف ـ ــا ل ـل ـم ـج ــري ــات،
ك ــاد اي ـنــدهــوفــن يـفـتـتــح الـتـسـجـيــل
بتسديدة قوية من يورغن لوكاديا،
لكنها ارتدت من القائم االيسر.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـ ـ ــاول ف ـي ــه
س ـي ـم ـي ــون ــي إن ـ ـهـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور ،ن ـجــح
مــدرب ايندهوفن فيليب كــوكــو في
ّ
جره الى وقت إضافي ثم الى ركالت
ت ــرجـ ـي ــح كـ ـ ــان ي ـس ـع ــى الـ ـيـ ـه ــا ب ـعــد
انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي
 .0-0سـ ـج ــل ج ـم ـي ــع الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،إال

سجل أتلتيكو جميع ركالت الترجيح (خافيير سوريانو ـ أ ف ب)

ال ـبــديــل لــوس ـيــانــو نــارس ـي ـنــغ ال ــذي
خذل كوكو في الركلة الثامنة ،علمًا
ب ــأن ــه االكـ ـث ــر ارتـ ـي ــاح ــا ب ــن جـمـيــع
الــاعـبــن ،كــونــه لعب آخــر دقيقتني
فـ ـ ـق ـ ــط .س ـ ـقـ ــط نـ ــارس ـ ـي ـ ـنـ ــغ بـ ــركـ ــات
ال ـتــرج ـيــح ،لـيـسـقــط فــري ـقــه وأح ــام
ج ـم ــاه ـي ــره م ـق ــاب ــل ت ــأه ــل أتـلـتـيـكــو
بالفوز .7-8
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ص ـن ــع الع ـبــو
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ومـ ـ ــدرب ـ ـ ـهـ ـ ــم
الـتـشـيـلـيــانــي م ــان ــوي ــل بـيـلـيـغــريـنــي

نجح سيتي في
التأهل الى ربع
نهائي دوري األبطال
ألول مرة

إنـ ـ ـج ـ ــازًا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،حـ ـي ــث ن ـج ـحــوا
ف ــي ال ـتــأهــل ال ــى رب ــع ن ـهــائــي دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال ألول مـ ـ ــرة مـ ـن ــذ تــأس ـيــس
الـ ـ ـن ـ ــادي .ان ـت ـه ــت مـ ـب ــارة إيـ ـ ــاب دور
الـ ـ ـ  16ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي  0-0بني
الـ«سيتيزنز» وضيفه دينامو كييف
األوكراني ،ليتأهل إثر قطعه شوطًا
كبيرًا نحو الــدور املقبل منذ مباراة
الذهاب بعد تغلبه وقتها .1-3
اف ـت ـقــدت امل ـب ــاراة فــي ال ـشــوط االول
الـفــرص الـخـطـيــرة والـفـعــالــة ،وجــاء

مباراتا الليلة
ّ
ي ـن ـت ـظ ــر م ـت ـت ــب ـع ــو دوري األبـ ـط ــال
م ـب ــاراة ن ــاري ــة ب ــن ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األمل ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي وض ـ ـي ـ ـف ـ ــه يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
اإلي ـطــالــي ف ــي إي ــاب دور ال ـ ـ  16من
ال ـب ـطــولــة ،ال ـســاعــة  21.45بـتــوقـيــت
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،بـ ـع ــدم ــا انـ ـتـ ـه ــت م ـ ـبـ ــاراة
ال ــذه ــاب بــال ـت ـعــادل اإلي ـجــابــي .2-2
م ـ ــدرب األول االسـ ـب ــان ــي جــوس ـيــب
غ ــواردي ــوال ح ــذر مــن ق ــوة «الـسـيــدة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـجـ ـ ــوز» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدًا أن ال ـع ـق ـل ـي ــة
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة نـ ـجـ ـح ــت ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
ان ـت ـصــارات صـعـبــة ب ـهــذه الــذهـنـيــة.
وقــال« :أعــرف ماذا سيحصل إذا لم
نفز بدوري االبطال.
ّ
ي ـ ـت ـ ـحـ ــتـ ــم عـ ـ ـل ـ ـ ّـي ال ـ ـع ـ ـيـ ــش مـ ـ ــع هـ ــذا
ال ـض ـغ ــط .ه ـك ــذا ت ـج ــري االم ـ ــور فــي
ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــادي م ـن ــذ  40سـ ـن ــة :ال ـكــل
سـعـيــد عـنــدمــا ن ـفــوز ،وال ـكــل حــزيــن
عندما نخسر».
من جهة أخرى ،سيواجه برشلونة
اإلسباني ضيفه أرسنال اإلنكليزي
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــت ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،حـ ـي ــث ي ـت ـم ـتــع
النادي الكاتالوني بأفضلية كبرى
لبلوغ ربع النهائي ،نظرًا إلى فوزه
ذه ــاب ــا  ،0-2س ـج ـل ـه ـمــا أس ـط ــورت ــه
األرجنتيني ليونيل ميسي.

كأس أوروبا 2016

إيطاليا تبحث عن مدرب جديد بعد «يورو »2016

كونتي أقرب لتدريب تشلسي (أرشيف)

حسم أنطونيو كونتي الـجــدل ،مقررًا
ع ــدم االس ـت ـمــرار مــع منتخب إيطاليا
بـعــد ك ــأس أوروب ـ ــا  ،2016بـحـســب ما
أعلن رئيس االتحاد املحلي لكرة القدم
كارلو تافيكيو.
وق ــال تافيكيو لــدى وصــولــه إلــى مقر
االتحاد اإليطالي« :أبلغني أنطونيو
ك ــون ـت ــي ب ــأن ــه س ـي ـت ــرك م ـن ـص ـبــه بـعــد
ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا  .2016هــو
يشعر بالحنني للعودة إلى التدريبات
اليومية ،وهذا أمر طبيعي».
ورشـ ـح ــت ال ـص ـح ــف امل ـح ـل ـيــة كــونـتــي
لتولي تدريب تشلسي اإلنكليزي ،على
َ
أن ُيعلن ذلك رسميًا في وقت قريب.
وق ــد وضـعــت وســائــل اإلع ــام مــدربــي
املنتخب السابقني روبرتو دونادوني

( )2008-2006وت ـش ـيــزاري بــرانــديـلــي
( )2014-2010وم ــدرب ليستر سيتي
م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
كالوديو رانييري كمرشحني لخالفة
كونتي.
ف ــي امل ـقــابــل ،م ــدد االت ـح ــاد الـنـمـســوي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـق ــد م ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـبــه
الـ ـس ــويـ ـس ــري م ــارسـ ـي ــل كـ ــولـ ــر ع ــام ــا
إضافيًا حتى نهاية  2017بعد النجاح
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ح ـق ـقــه ف ــي الـتـصـفـيــات
املؤهلة إلى «يورو .»2016

ريبيري قد يعود
فتح النجم فرانك ريبيري ،العب بايرن
ميونيخ األمل ــان ــي ،ال ـبــاب أم ــام عــودتــه
عن اعتزاله واملشاركة في كأس أوروبا

التي تستضيفها بالده.
ُ
وسئل «قيصر فرنسا» عن استعداده
ل ـل ـعــودة إل ــى مـنـتـخــب فــرن ـســا ،ف ـقــال:
«كــأس أوروب ــا؟ ديدييه ديـشــان يأخذ
األفـ ـض ــل» ،وأضـ ـ ــاف« :أنـ ــا ه ـنــا ،أع ــود
بشكل جيد ،أنا فرح ،سنرى» ،بحسب
ما نقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وحــول قضية كريم بنزيما مع ماثيو
فــالـبــويـنــا ،ق ــال ريـبـيــري« :كــريــم العــب
ك ـب ـي ــر ،أثـ ـب ــت ه ـ ــذا فـ ــي ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
ومـنـتـخــب فــرنـســا .بالنسبة إل ــي ،إنــه
مهم جدًا ملنتخب فرنسا».
لكن رئيس الــوزراء الفرنسي ،مانويل
ف ــال ــس ،خ ــال ــف ري ـب ـي ــري الـ ـ ــرأي حيث
ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ـ ــدم ال ـس ـم ــاح
ملهاجم ريـال مدريد اإلسباني بالعودة

إل ــى املـنـتـخــب الــوط ـنــي بـسـبــب ال ــدور
الذي لعبه في ابتزاز فالبوينا.
وقـ ـ ــال ف ــال ــس ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع رادي ـ ــو
مونتي كارلو «أر أم ســي»« :أعتقد أن
ال ـظ ــروف غ ـيــر مــائ ـمــة ح ـتــى اآلن من
أجــل عــودة كريم بنزيما إلــى املنتخب
الفرنسي .ال يزال قيد التحقيق».

سويسرا تخسر درميتش
سـيـغـيــب يــوسـيــب درم ـي ـتــش ،مهاجم
هامبورغ ،عن منتخب بالده سويسرا
ف ــي ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا بـسـبــب
إص ــاب ــة خ ـط ـي ــرة ف ــي رك ـب ـت ــه ت ـعــرض
لـهــا فــي امل ـب ــاراة أم ــام بــايــر ليفركوزن
فــي ال ــدوري األملــانــي ،ستبعده أشهرًا
طويلة.

