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اإلنتر يخطف فو ًزا مثي ًرا من ميالن بديربي الغضب
ريا على غرميه
حقق �إنرت ميالن فوزً ا مث ً
الأزيل ميالن ،بنتيجة « ،»2-3يف ديربي
ميالنو ،وال��ذي جمع الفريقني مبلعب
«�سان �سريو»� ،ضمن لقاءات اجلولة 28
من الدوري الإيطايل.
�أحرز �أهداف �إنرت ميالن كل من ماتيا�س
فيت�شينو� ،ستيفان دي فري ولوتارو
مارتينيز ،يف الدقائق « 3و 51و »67على
الرتتيب ،فيما �سجل تيموي باكايوكو
وماتيو مو�ساكيو هديف ميالن بالدقائق
« 57و.»71
وبذلك الفوز رفع �إنرت ميالن ر�صيده �إلى
 53نقطة ،ليقتن�ص املركز الثالث ،فيما
يرتاجع ميالن �إلى املركز الرابع ويتجمد
ر�صيده عند  51نقطة.
�رسيعا،
دخل �إن�تر ميالن يف املباراة
ً
ويف الدقيقة  ،3متكن النرياتزوري من
ت�سجيل الهدف الأول عن طريق ماتيا�س
فيت�شينو ،بعد عر�ضية من اليمني من
بريي�سيت�ش� ،أحياها لوتارو مارتينيز
بر�أ�سية داخ��ل ال�ستة ي��اردة لي�سدهها
فيت�شينو يف املرمى.
ويف الدقيقة  ،17ك��اد �إن�تر ميالن �أن
ي�ضيف الهدف الثاين بعد مرور من دي
�أم�بروزي��و باجلانب الأمي��ن ،ومتريرة
عر�ضية �أر�ضية ،مل ينجح لوتارو يف
مل�سها وحتويلها باملرمى.
ووا�صل باكيتا حماوالته ويف الدقيقة
 ،19ح�صل الربازيلي على عر�ضية من
اجلهة اليمنى ،ارتقى لها باكيتا و�سددها
بجوار ال�شباك اخلارجية ملرمى �إنرت.
ومن على حدود منطقة اجلزاء من جهة
ال��ي�����س��ار��� ،س��دد كالهاجنولو قذيفة
�أر�ضية ،ت�صدى لها هاندانوفيت�ش على
مرتني ،ليمنع الرو�سونريي من �إدراك
التعادل.
و�أه��در فيت�شينو بغرابة فر�صة ذهبية
لت�سجيل الهدف الثاين ،ففي الدقيقة
 ،30م��رر بريي�سيت�ش عر�ضية �أر�ضية
داخ��ل املنطقة ،مل يتمكن لوتارو من
ت�سديدها لتمر وجت��د فيت�شينو الذي
�سددها بعي ًدا عن املرمى.

وبالدقيقة � ،51أحرز �ستيفان دي فري،
م��داف��ع ال��ن�يرات��زوري ال��ه��دف الثاين
لفريقه ،بعد ركلة ركنية نفذها بوليتانو
برباعة ،على ر�أ�س دي فري الذي �أ�سكن
الكرة ال�شباك.
�رسيعا ،حيث قل�ص
وج��اء رد امليالن
ً
باكايوكو النتيجة مليالن بالدقيقة ،57
بعد ركلة حرة ثابتة من خارج املنطقة،
نفذها كالهاجنولو و�سددها باكايوكو
بر�أ�سية قوية يف الزاوية ال�صعبة على
هاندانوفيت�ش.
وح��ال دون��اروم��ا دون ت�سجيل الهدف
الثالث للإنرت ،بت�صدي رائع من احلار�س
ال�شاب مليالن بالدقيقة  ،64بعد ركلة
حرة نُ فذت �سددها �سكرينيار بالر�أ�س يف
املرمى ،و�أبعدها جيجي برباعة.
فادحا بعدما
وارتكب كا�ستييخو خط�أ
ً
�أع��اق بوليتانو داخ��ل منطقة اجلزاء،
ح�صل على �إثرها �إنرت ميالن على ركلة
جزاء ،متكن لوتارو مارتينيز ،مهاجم
الفريق من حتويلها �إل��ى ه��دف ثالث
بالدقيقة .67
وجم���د ًدا قل�ص الرو�سونريي النتيجة
ب��ال��دق��ي��ق��ة  ،71ع��ن ط��ري��ق ماتيو
مو�ساكيو ،بعد عر�ضية من �سو�سو �أخط�أ
دي �أمربوزيو فيها لينقذها هاندانوفيت�ش
وتعود �إلى مو�ساكيو الذي �سدد الكرة
و�سط غياب دفاعي.
الدقيقة � ،85شهدت الظهور الأول
لكري�ستوف بيونتيك ،مهاجم ميالن ،يف
املباراة ،بعدما اختفى من بداية اللقاء،
وكاد �أن ي�سجل من فر�صته الأولى لوال �أن
ت�سديدته خرجت بجانب املرمى.
و�أنقذ هاندانوفيت�ش مرماه من هدف
التعادل مليالن ،بالدقيقة  ،91بعد
عر�ضية من �سو�سو �إلى �أق�صى الي�سار،
لتجد ر�أ�سية من كا�ستييخو ويبعدها
حار�س الإنرت برباعة.
وبرباعة كبرية �أنقذ دي �أمربوزيو مرماه
من هدف قاتل مليالن بالدقيقة  ،96بعد
ت�سديدة من كوتروين يف املرمى� ،أبعدها
املدافع �إلى ركلة ركنية.

سان جيرمان كسر شوكة مارسيليا

• مارتينيز يف �رصاع على الكرة مع كي�سي
• �سباليتي

دي ماريا يتزعم أوروبا في 2019

بثالثية في الدوري الفرنسي

• دي ماريا يحتفل بهدفه

• فرحة العبي �سان جريمان بالفوز

ك�رس باري�س �سان جريمان �شوكة غرميه �أوملبيك
مار�سيليا ،وهزمه  ،1-3على ملعب حديقة الأمراء،
�ضمن مناف�سات اجلولة  29من الدوري الفرن�سي.
يدين �سان جريمان بفوزه يف هذا الكال�سيكو لنجمه
الأرجنتيني �آنخيل دي ماريا ،الذي �صنع الهدف
الأول لكيليان مبابي يف الدقيقة  ،2+45و�سجل
الهدفني الثاين والثالث بالدقيقتني  55و،66
بينما �أحرز فالري جريمان الهدف الوحيد لل�ضيوف
بالدقيقة  .46ورفع العمالق الباري�سي ر�صيده �إلى
 77نقطة يف ال�صدارة ،بينما جتمد ر�صيد مار�سيليا
عند  47نقطة يف املركز الرابع ،وتتعطل م�سريته
التي ا�ستمرت  6مباريات ب��دون هزمية يف الليغ
وان .كان بي �إ�س جي الأف�ضل والأخطر ،حيث ت�صدى
حار�س مار�سيليا �ستيف مانداندا ملحاوالت مبابي
ومونييه ،كما تلقت �شباكه هدفا ب�أقدام دي ماريا
بعد م��رور  15هدفا� ،إال �أن احلكم �ألغاه بداعي
الت�سلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
وواجه توخيل �أزمة فنية ،ت�سببت يف �شلل جبهته
اليمنى با�ستبدال الثنائي �ألفي�س ومونييه للإ�صابة
و�إ�رشاك كولني داجبا وكريير بعد مرور  37دقيقة
فقط ،يف الوقت الذي توترت فيه �أع�صاب العبي
الفريقني ،و�أ�شهر احلكم البطاقة ال�صفراء  4مرات.
وقبل �أن يلفظ ال�شوط الأول �أنفا�سه ،تالعب دي
ماريا بدفاع مار�سيليا يف هجمة مرتدة ،ومرر الكرة
�إلى مبابي لي�ضعها ب�سهولة يف ال�شباك.
جاء الرد �رسيعا من جانب ال�ضيوف بعد مرور 27

ثانية فقط ،حيث توغل �أوكامبو�س من
اجلهة الي�رسى ولعب الكرة �إلى فالري
جريمان ال��ذي ا�ستقبلها و�سدد مبا�رشة
على ي�سار �أريوال.
وانتف�ض العمالق الباري�سي لإر�ضاء جماهريه
الغا�ضبة ،و�ضغط بقوة على غرميه حتى جنح دي
ماريا يف اخرتاق اجلبهة الي�رسى ،و�سدد كرة على
ميني مانداندا ،م�سجال الهدف الثاين.
ويف الدقيقة  ،62انقلبت الطاولة على فريق
مار�سيليا بعد ط��رد حار�سه مانداندا ،لت�صديه
للكرة باليد من خ��ارج منطقة اجل���زاء ،ليجرب
مدرب فريقه رودي غار�سيا على �إخراج بالوتيللي
و�إ�رشاك احلار�س االحتياطي يوان بيليه ،الذي مل
يهن�أ مب�شاركته ثانية واحدة ،حيث ا�ستقبلت �شباكه
الهدف الثالث من ركلة حرة �سددها دي ماريا برباعة
يف املق�ص الأي�رس .ودفع مدرب مار�سيليا بتبديله
الثاين ب�إ�رشاك كيفن �سرتومتان مكان لوبيز لإحداث
التوازن يف خط الو�سط ،ثم نيمانيا رادونيت�ش مكان
توفان� ،إال �أن روح اال�ست�سالم دبت يف نفو�س العبيه،
لتبقى التبديالت بال جدوى.
يف املقابل� ،سدد دي ماريا كرة �أخرى �أبعدها يوان
بيليه ،ثم �شارك خوان برينات مكان كورزاوا ،ثم
ورط مبابي املدافع الياباين �ساكاي يف ركلة جزاء،
�إال �أن احلار�س البديل ملار�سيليا حرم كيليان مبابي
من ت�سجيل ه��دف ث��ان بالت�صدي لركلة اجلزاء
بالدقيقة  94قبل �أن يطلق احلكم �صافرته.

سباليتي يتغنى بأداء مارتينيز
يعتقد لوت�شيانو �سباليتي ،املدير الفني لإنرت ميالن،
�أن كل من فريقه وميالن متكنا من تكرمي ديربي ميالنو،
بعد الأداء امل�رشف يف املباراة .وقال �سباليتي ،يف
ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت» �إيطاليا« :عندما تقدم
أداء �سي ًئا تخرج من البطوالت ،واجلميع يقفز عليك� ،إذا
� ً
مل تو�ضح ما حدث وما حتتاجه لإ�صالح الو�ضع ،ف�أنت
تخاطر» .و�أ�ضاف« :كما قلت من قبل ،كان علينا �أن نعمل
على عدة جوانب من بينها الأدوار ،ال�سلوك ونهج الفريق
لكي نن�سى ما حدث من قبل ،و�أنا ر�أيت ذلك التحول».
وتابع« :علينا �أن نقول برافو ل لوتارو مارتينيز على
ت�سديد ركلة اجل��زاء ،وكذلك لبريي�سيت�ش وللجميع،
برافو للجميع ولكل من يف غرفة خلع املالب�س ،وكذلك

للجماهري ،لأنهم تركوا الفريق يعرف �أنهم وراءه حتى
يف اللحظات ال�صعبة».
ووا�صل« :لوتارو لديه القوة ،املهارات الفنية والثقة.
حتتاج فقط لأن تنظر يف �أعينه ،وميكنك �أن تقول �إنه
مهاجما �شا ًبا
قادر على مواجهة كل �شيء ،لقد وجدنا
ً
ميكنه جلب العديد من الأ�شياء لنا».
و�أمت�« :أعتقد �أن ميالن قدم �أداء جيدا ج � ًدا ،وجينارو
فخورا بالعبيه».
جاتوزو عليه �أن يكون
ً
وختم« :عندما تكون املباراة مفتوحة ومثرية ،ميكن لأي
�شخ�ص الفوز �أو اخل�سارة ،مدينة ميالن ح�صلت على هذا
الديربي بعد الأداء من الفريقني ،ومتت مكاف�أتها بليلة
رائعة من كرة القدم».

فر�ض �آنخيل دي ماريا ،جنم باري�س
�سان جريمان ،نف�سه بقوة يف مباريات
فريقه بالدوري الفرن�سي ،منذ بداية
العام احلايل .و�أ�شارت �شبكة �أوبتا،
يف �إح�صائية لها� ،إلى �أن دي ماريا
�سجل و�صنع هدفا يف مباراة واحدة
بالليغ وان ،للمرة الثالثة يف
.2019
و�أ���ض��اف��ت �أن م��ا حققه جنم
مان�ش�سرت يونايتد وريال مدريد

ال�سابق ،مل ي�صل �إليه �أي العب يف الدوريات
الأوروبية اخلم�سة الكربى.
و�سجل دي ماريا هدفني و�صنع هدفا لزميله
كيليان مبابي ،لي�ساهم يف فوز بي �إ�س جي
على �أوملبيك مار�سيليا بنتيجة  ،1-3يف
كال�سيكو ال��دوري الفرن�سي ،م�ساء الأحد،
على ملعب حديقة الأمراء يف اجلولة  29من
امل�سابقة .و�إجماال رفع �آنخيل دي ماريا،
ر�صيده �إلى � 9أهداف يف  25مباراة بالدوري
الفرن�سي هذا املو�سم.

غاتوزو ينفجر
غضب ًا في وجه

كيسي وبيليا

�أعرب جينارو غاتوزو ،مدرب ميالن ،عن
حزنه بخ�سارة فريقه يف الديربي �أمام �إنرت
ميالن بنتيجة « ،»2-3على ملعب «�سان
�سريو».
وق��ال غ��ات��وزو يف ت�رصيحات ل�شبكة
«�سكاي �سبورت�س»« :يف ال�شوط الأول كان
ً
�ضاغطا علينا ب�شكل كبري با�ستخدام
�إنرت
� 4أو  5العبني ،ومل نكن قادرين على
اللعب ،يف ال�شوط الثاين �أجرينا بع�ض
التغيريات لتح�سني الو�ضع».
و�أ���ض��اف :تعر�ضت للنقد يف بع�ض
الأحيان ب�سبب اللجوء للدفاع ،لكن
يجب عليكم النظر �إل��ى خ�صائ�ص
الالعبني� ،أي فريق بعد الهزمية
« »2-0ينهار ،لكننا ا�ستطعنا
العودة ،و�أن��ا �سعيد برد الفعل،
خلقنا العديد من الفر�ص ،واقرتبنا
من التعادل يف النهاية ،لكننا ارتكبنا �أخطاء
كلفتنا اخل�سارة».
وتابع املدرب الإيطايل« :الهزمية التي �أ�رضت بي
�أكرث من املباراة كانت م�شادة كي�سي مع لوكا�س
بيليا على مقاعد البدالء ،ال ميكنني القبول بهذه
الأ�ساليب ،وال هذه الأخالقيات التي �أريدها ،يجب
عليهما احرتام زمالئهما ،واملدرب ،يجب �أن يتواجد
االن�ضباط يف الفريق ،وهما يعرفان مقدار اهتمامي
بهذا الأمر».
وعقب خروجه ،ظهر كي�سي يف م�شادة كالمية قوية مع
لوكا�س بيليا ،على مقاعد بدالء ميالن ،و�صل �إلى درجة
التفريق بني الثنائي من قبل الالعبني واجلهاز الفني
خالل �أحداث املباراة.
و�أكمل جينارو« :ميكنك انتقاد �أ�سلوب اللعب اخلا�ص بي،
لكنني بنيت م�سريتي على االحرتام ،وتقدير القمي�ص ،الذي
ارتديه� ،س�أقول كلمتي خالل الأيام القليلة املقبلة».

• غاتوزو

