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غاتوزو يكشف أسباب السقوط في ديربي الغضب
�أعرب جينارو غاتوزو ،مدرب
ميالن ،عن حزنه بخ�سارة فريقه
يف الديربي �أم���ام �إن�تر ميالن
بنتيجة « ،»3-2على ملعب
«�سان �سريو» يف قمة اجلولة
الـ 28من الدوري الإيطايل.
وق��ال ج��ات��وزو يف ت�رصيحات
ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»« :يف
ال�شوط الأول كان �إنرت �ضاغطً ا
علينا ب�شكل كبري با�ستخدام 4
�أو  5العبني ،ومل نكن قادرين
على اللعب ،يف ال�شوط الثاين
�أج��ري��ن��ا ب��ع�����ض التغيريات
لتح�سني الو�ضع».
و�أ���ض��اف« :تعر�ضت للنقد يف
بع�ض الأح��ي��ان ب�سبب اللجوء
ل��ل��دف��اع ،ل��ك��ن ي��ج��ب عليكم
النظر �إلى خ�صائ�ص الالعبني،
�أي فريق بعد الهزمية «»0/2
ينهار ،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».
وت���اب���ع امل�����درب الإي���ط���ايل:
«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

ال��ت��ي �أري��ده��ا ،يجب عليهما
اح�ترام زمالئهما ،وامل��درب،
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 �إل��ى درج��ة التفريق بني
ال��ث��ن��ائ��ي م��ن ق��ب��ل الالعبني
واجل��ه��از الفني خ�لال �أح��داث
املباراة.
و�أكمل جينارو« :ميكنك انتقاد
�أ���س��ل��وب اللعب اخل��ا���ص بي،
لكنني بنيت م�سريتي على
االح�ت�رام ،وتقدير القمي�ص،
ال��ذي ارت��دي��ه� ،س�أقول كلمتي
خالل الأيام القليلة املقبلة».
و�أح��رز �أه��داف �إن�تر ميالن كل
من ماتيا�س فيت�شينو� ،ستيفان
دي ف��ري ول��وت��ارو مارتينيز،
يف الدقائق « 3و 51و »67على
الرتتيب ،فيما �سجل تيموي
باكايوكو وماتيو مو�ساكيو
ه���ديف م��ي�لان ب��ال��دق��ائ��ق «57
و .»71وبذلك الفوز رفع �إنرت
ميالن ر�صيده �إل��ى  53نقطة،
ليقتن�ص املركز الثالث ،فيما
يرتاجع ميالن �إلى املركز الرابع
ويتجمد ر�صيده عند  51نقطة.

رياضة
كيسي يعتذر عن شجاره مع بيليا
 ...ويتعرض لهتافات عنصرية

اعتذر الإيفواري فرانك كي�سي ،العب و�سط ميالن ،عما بدر منه جتاه
زميله ،لوكا�س بيليا ،عقب ا�ستبداله خالل مباراة الديربي ،التي
انتهت بفوز �إنرت ميالن « ،»2-3حل�ساب اجلولة الـ 28من الدوري
الإيطايل.
و�شهدت املباراة ا�شتباكً ا بني كي�سي وبيليا ،على مقاعد بدالء
الرو�سونريي ،حتى تدخل البدالء واجلهاز الفني للف�صل بني
الثنائي.
وعن ذلك ،قال كي�سي لقناة ميالن« :الأدرينالني واحلما�س كانا
كبريين يف هذه املباراة� ،شعرت بالإحباط من البداية ،و�أردت فعل
املزيد».
و�أ�ضاف�« :أخرجت ع�صبيتي على لوكا�س بيليا ،وكان ذلك خط�أً..
اعتذرت بعد ذلك ،هو �أكرب مني ،ويجب �أن �أتعلم منه� ..أنا َا�سف».
وذكرت �صحيفة «الغازيتا ديللو �سبورت»� ،أن جماهري الكورفا نورد
مبدرجات �إنرت ميالن ،ا�ستهدفت الإيفواري فرانك كي�سي ،العب و�سط
الرو�سونريي ،بهتافات عن�رصية من خالل �إطالق �أ�صوات القردة.
و�أ�ضافت �أن الهتافات جاءت يف الربع �ساعة الأولى من املباراة.
وا�شتهرت جماهري النرياتزوري يف الفرتة الأخ�ي�رة ،بهجومها
العن�رصي جتاه العديد من الالعبني ،ال�سيما و�أنها عوقبت من قبل
باملنع من ح�ضور �إحدى مباريات الفريق عقب الهجوم على كاليدو
كوليبايل ،مدافع نابويل.

• غاتوزو غا�ضب ًا من العبي امليالن

حارس نابولي يخرج من المستشفى بعد التعافي
�أعلن نادي نابويل الإيطايل ،عودة حار�سه الكولومبي
ديفيد �أو�سبينا� ،إلى منزله عقب مغادرة امل�ست�شفى،
�صباح اول ام�س الإثنني ،بعد تعافيه من الإ�صابة التي
تعر�ض لها يف مباراة �أودينيزي ،الأحد.
وتعر�ض احلار�س الكولومبي لإ�صابة دامية �إثر تدخل
قوي من مهاجم �أودينيزي ،وتوقفت املباراة لعالجه،

قبل نقله �إلى �أحد امل�ست�شفيات القريبة ،ليظل فيها
ملدة � 24ساعة حتت املالحظة.
وقال نابويل يف بيان ر�سمي عرب «تويرت»�« :أو�سبينا
غ��ادر امل�ست�شفى التي ق�ضى فيها ليلته �أم�س يف
فحو�صات و�أ�شعة التي �أثبتت عدم معاناته من �أي
�إ�صابة خطرية».

و�أ�ضاف البيان« :مت ت�شخي�ص حالة الالعب ون�صحه
الأطباء باخللود للراحة لب�ضعة �أيام ،ما يعني �أنه لن
يلحق مبع�سكر منتخب كولومبيا».
و�أع��ل��ن االحت���اد الكولومبي� ،أن احل��ار���س ال�شاب
مونتريو « 23عام ًا» ،حل بديال لأو�سبينا ،خلو�ض
وديتي اليابان وكوريا اجلنوبية.

بيرهوف يطالب بالصبر على الجيل الجديد

دي فري متفائل بشأن مستقبل اإلنتر

للماكينات األلمانية

• رونالدو

• دي فري

�أكد �ستيفان دي فري ،مدافع �إنرت ميالن� ،أن فريقه لعب
إحكاما يف مباراة الديربي �أمام
ب�شكل جيد وكان �أكرث �
ً
ميالن ،والتي انتهت ل�صالح النرياتزوري «،»2-3
باجلولة الـ 23من الدوري الإيطايل.
وقال دي فري يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت»
�إيطاليا« :كانت لدينا ردة فعل جيدة من الفريق ككل،
قاتلنا بقوة ولعبنا ب�شكل جيد بني اخلطوط يف ال�شوط
الأول ،و�صنعنا العديد من الفر�ص».
و�أ�ضاف« :يف ال�شوط الثاين كنا �أكرث عم ًقا ،ميالن �ضغط
بقوة ،لكننا متكنا من املعاناة من �أجل الفوز ،وكان
ذلك �شعور ًا رائع ًا».
وتابع«:الأمرلي�سكمالوكناملنقاتليوماخلمي�ساملا�ضي

ب������ال������دوري
الأوروب������ي،
�أو مل نظهر
ال��������روح،
لكننا الليلة
ك����ان علينا
ال�����دف�����اع عن
تقدمنا ،و�أمام �آينرتاخت ت�أخرنا يف وقت
مبكر ج ًدا ،لذا الأمر خمتلف جد ًا».
وختم« :من الناحية التكتيكية ،كنا �أكرث
�إحكام ًا ،و�أكرث كمجموعة يف هذه الليلة كما
اكد على تفا�ؤله ب�شان م�ستقبل الفريق».

• كي�سي

طالب �أوليفر بريهوف ،مدير املنتخب الأملاين
لكرة القدم ،بال�صرب على القائمة ال�شابة ملنتخب
بالده التي مت اال�ستقرار عليها م�ؤخرا.
ويجتمع العبو املنتخب الأمل��اين اليوم الإثنني،
ا�ستعدادا ملواجهة �رصبيا وديا يوم الأربعاء املقبل
يف فولف�سبورغ ،قبل مواجهة هولندا بعدها بـ 4
�أيام يف �أم�سرتدام يف م�ستهل م�شوار الفريقني
يف الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو .2020
ولن ي�شارك �سريجي جنابري ،العب
بايرن ميونخ �أم��ام �رصبيا لكنه قد

يلحق باملواجهة �أمام هولندا ،بعد تعر�ضه لنزلة
برد.ويوا�صل يواكيم لوف ،املدير الفني للمنتخب
الأمل��اين �إع��ادة بناء الفريق يف �أعقاب هبوطه من
امل�ستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية ،وخروجه
من دور املجموعات ملونديال رو�سيا .2018
وقال بريهوف« :الكل يعلم �أننا ن�شكل �سويا جيال
جديدا يتم فرزه يف الوقت الراهن».
و�أكد �أن املنتخب �سوف يقع يف اخلط�أ ويعاين من
ال�صعوبات ،مطالبا اجلماهري بالغفران للفريق �إذا
مل تتقدم الأمور على النحو الأمثل.

ديشامب يخشى
من عادات فرنسا
السيئة بالتصفيات

بيبي يتحدث عن مفاوضاته
مع بايرن ميونيخ
علق جناح فريق ليل الفرن�سي،
على ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي تربطه
باالنتقال �إل��ى �صفوف نادي
بايرن ميونيخ الأملاين ،خالل
فرتة انتقاالت ال�صيف املقبلة.
و�أج�����رت ق��ن��اة «»+ Canal
الفرن�سية ،مقابلة مع الإيفواري
نيكوال�س بيبي� ،صاحب الـ23
عاما ،الذي قال« :عندما يحني
ً
الوقت �س�أتخذ قراري» .وحول

�س�ؤاله عن حقيقة مفاو�ضاته مع
بايرن ميونيخ� ،أجاب املهاجم
الإيفواري« :لي�س هناك ات�صال
مبا�رش م��ع��ي ،لكني �أفو�ض
وكالئي لالهتمام بهذه الأمور،
�أنا �أركز فقط على �إنهاء املو�سم
ب�شكل مميز».
و�أو�ضح الدويل الإيفواري �أنه
لي�س ل��دي��ه بطولة مف�ضلة،
م�ضيفًا« :ال��ب��ق��اء م��ع ليل �أو

االنتقال �إلى مكان �آخر،
على ٍ
حد �سواء بالن�سبة
يل».
يذكر �أن جريارد لوبيز،
رئي�س النادي الفرن�سي،
ؤخرا باهتمام
قد اعرتف م� ً
البايرن ب�ضم الالعب ،لكن
عر�ضه الذي يقل عن  50مليون
يورو حال دون املوافقة على
�إمتام ال�صفقة.

اليويفا يصدم رونالدو بسبب
االحتفال المثير للجدل
قرر االحتاد الأوروبي ،فتح حتقيق ب�ش�أن واقعة
احتفال كري�ستيانو رونالدو جنم يوفنتو�س
الإيطايل ،ب�شكل غري الئق ،بعد الفوز بثالثية
نظيفة يف �إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
و�أعلن «اليويفا» عرب موقعه الإلكرتوين ،فتح
حتقيق ت�أديبي يف احتفال رون��ال��دو ،حيث
اتهم الالعب ب�سوء ال�سلوك ،ما يجعله ُعر�ضة
لعقوبة ت�أديبية ،ح�سبما تن�ص املادة  55من
اللوائح الت�أديبية.
وف���ور �إط�ل�اق �صافرة م��ب��اراة الإي����اب ،قرر
كري�ستيانو رونالدو ،حماكاة احتفال دييغو
�سيميوين ،مدرب �أتلتيكو مدريد ،الذي فعله يف
مباراة الذهاب.
وم��ن امل��ق��رر �أن جتتمع اللجنة الت�أديبية
باليويفا ،غد ًا ،لت�صدر قرارها النهائي �ضد

الالعب الربتغايل .وكان �سيميوين قد عوقب
بغرامة مالية ق��دره��ا � 20ألف
ي��ورو ،لكن �أتلتيكو مدريد
ي�����ض��غ��ط ب��ق��وة لإي��ق��اف
انتقاما منه
ال�لاع��ب،
ً
بعد «الهاتريك» الذي
�أق�صى الفريق الإ�سباين
من البطولة.
يذكر �أن هناك تقارير
���ص��ح��اف��ي��ة �أف�����ادت
ب���إم��ك��ان��ي��ة �إي���ق���اف
رونالدو ملدة مباراة ،ما
يعني غيابه عن ذهاب ربع
النهائي �أمام �أياك�س �أم�سرتدام
الهولندي.

• دي�شامب يف تدريبات فرن�سا

و�ضعت قرعة ت�صفيات بطولة �أمم �أوروب��ا «يورو
 ،»2020منتخب فرن�سا يف جمموعة �سهلة ن�سبيا،
غري �أن ديديه دي�شامب ،املدير الفني للديوك،
يرغب يف التعامل مع الأمر بحذر �شديد ،عندما
ي�ستهل بطل العامل م�شواره مبواجهة يف املتناول
�أمام مولدوفا.
ويلعب بطل العامل يف املجموعة الثامنة،
�إل��ى ج��وار مولدوفا ،التي يق�ص �أمامها
�رشيط الت�صفيات ،يوم اجلمعة املقبل،
و�أي�سلندا التي �سيتقابل معها يوم
االثنني ،بالإ�ضافة �إلى �ألبانيا وتركيا
و�أندورا.
و�أو�ضح دي�شامب ،يف م�ؤمتر �صحايف:
«يك�شف التاريخ �أن فرن�سا كانت تعاين
دوم��ا يف الت�صفيات ،يتعني �أن نتحلى
باملرونة والفعالية ،لن تكون املهمة
�سهلة ،نعرف ما الذي ينتظرنا».
و�سيواجه منتخب فرن�سا مناف�سني ،مييلون

�إلى الدفاع ب�شكل �أكرب ،يف جمموعة هو املر�شح
الأب��رز لت�صدرها ،بالنظر �إل��ى نتائج الديوك
م�ؤخرا ،والو�صول �إلى حمطة الت�صفيات القارية،
بعد التتويج ال�صيف املا�ضي بك�أ�س العامل.
وق��ال دي�شامب ،ال��ذي قاد فرن�سا لبلوغ نهائي
بطولة �أوروب��ا  ،2016والفوز بك�أ�س العامل يف
رو�سيا العام املا�ضي�« :سيلج�أون للدفاع بال ريب،
ولن جند م�ساحات كافية ،واجهنا بالفعل مناف�سني
من هذا النوع».
وبعد رحلتهم �إل��ى مولدوفا �ست�ست�ضيف فرن�سا
مناف�ستها �أي�سلندا يوم االثنني ،ومع خو�ض معظم
الالعبني مباريات مع �أنديتهم مطلع الأ�سبوع،
لن يكون �أم��ام م��درب الديوك مت�سعا من الوقت
لال�ستعداد اجليد.
واخ��ت��ت��م دي�شامب ت�رصيحاته« :اع��ت��دن��ا مثل
هذه الأم��ور� ،سنخ�ص�ص اليوم وغ��دا ،للتخل�ص
من الإج��ه��اد ،وبعد ذل��ك �سيكون �أمامنا يومان
لال�ستعداد».

