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رياضة

أتاالنتا والتسيو في صراع مفتوح على لقب كأس إيطاليا

جانب من تدريبات التسيو

يأمل أتاالنتا بتتويج موسمه التاريخي من خالل
اح��راز لقب مسابقة ك��أس إيطاليا للمرة األول��ى منذ
 ،1963وذلك حني يتواجه اليوم األربعاء مع التسيو
في املباراة النهائية التي يحتضنها امللعب األوملبي في
العاصمة .وبعد أن احتكر يوفنتوس لقب الكأس في
املواسم األربعة املاضية ،فتح أتاالنتا الباب أمام تتويج
بطل جديد للمسابقة من خ�لال إقصاء رج��ال امل��درب
ماسيميليانو أليغري من الدور ربع النهائي باكتساحهم
3صفر بفضل ثنائية للكولومبي املتألق دوفان زاباتا.وف��ي نصف النهائي ،تخلص فريق امل���درب جان
بييرو غاسبيريني من فيورنتينا الذي أذل روما في ربع
النهائي  ،1-7ليحجز مقعده في النهائي للمرة األولى
منذ  1996والرابعة في تاريخه املتوج بلقب يتيم في
كافة املسابقات ،وكان في الكأس بالذات عام  1963على

حساب تورينو.
وال ينحصر إجن��از أتاالنتا بالوصول ال��ى نهائي
مسابقة ال��ك��أس وح��س��ب ،ب��ل ينافس أيضا م��ن أجل
املشاركة في دوري أبطال أوروب���ا للمرة األول��ى في
تاريخه ،إذ يدخل الى املرحلتني األخيرتني من الدوري
وهو في املركز الرابع األخير املؤهل الى املسابقة القارية
بفارق ثالث نقاط أمام كل من العمالقني روما وميالن،
ونقطة خلف جار األخير إنتر الثالث.
الفوز بلقب الكأس في العاصمة ،سيكون أفضل
تتويج لهذا املوسم االستثنائي ألتاالنتا ال��ذي «يريد
حتقيق حلم املشجعني الذي كانوا رائعني بحماسهم»
بحسب ما قال غاسبيريني السبت بعد الفوز على جنوى
 1-2في الدوري وتعزيز حظوظ الفريق باملشاركة في
دوري األبطال.

أما التسيو ال��ذي يعتبر من املتمرسني في مسابقة
الكأس كونه يخوض النهائي الرابع منذ  2013والعاشر
في تاريخه املرصع بستة ألقاب (آخرها عام ،)2013
ففقد األمل في التواجد بني األربعة األوائل في الدوري،
وحتى أن مشاركته في مسابقة «يوروبا ليغ» مستبعدة
م��ن خ�لال ترتيبه ف��ي «س��ي��ري آ» ،م��ا يجعل تتويجه
بلقب الكأس مصيرياً ألنه سيمنحه بطاقة املشاركة في
الدوري األوروبي.
وي��دخ��ل فريق العاصمة بقيادة م��درب��ه سيموني
إينزاغي إلى مباراة األربعاء متمتعا ً بأفضلية اللعب على
امللعب األوملبي الذي يتشاركه مع جاره اللدود روما،
لكن ذلك ال يعني بأنه قادر على استغالل هذه األفضلية
لصاحله في مواجهة أتاالنتا ،وأبرز دليل ما حصل قبل
أقل من أسبوعني حني خرج فريق غاسبيريني منتصرا ً

من ملعب منافسه  1-3في املرحلة اخلامسة والثالثني
من الدوري.
وبعد خسارة الدوري أمام أتاالنتا ،تطرق إينزاغي
إلى مواجهة نهائي الكأس بالقول« :نعلم بأن مباراة
نهائي الكأس ستكون مفتوحة ،ويتوجب علينا أن
نرتكب أق��ل ع��دد ممكن من األخ��ط��اء دون أن يتكرر ما
شهدناه ال��ي��وم ( 5م��اي��و) ،أتاالنتا يستحق العودة
بالنقاط الثالث».
ورغم بدايته الصعبة وتخلفه بعد أقل من دقيقتني
ونصف بهدف مل��ارك��و ب��ارول��و ،ك��ان أتاالنتا الطرف
األفضل في اللقاء واستحق الفوز ومحافظته على سجله
اخلالي من الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا ً (قبل أن
يضيف الثالثة عشرة السبت بفوزه على جنوى ،)1-2
محققاً فوزه األول في معقل التسيو (1-صفر) منذ 9

إنترميالن يعود للمركز الثالث بالفوز على كييفو في «الكالتشيو»
عاد انترناسيونالي إلى املركز الثالث
في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة
ال��ق��دم بعدما سجل ماتيو بوليتانو
وإيفان بريشيتش هدفني ليفوز 2-صفر
على ضيفه كييفو الذي هبط بالفعل.
وق��ب��ل م��ب��ارات�ين م��ن النهاية رفع
إنترميالن رصيده إلى  66نقطة متفوقا
بنقطة على أتالنتا وأربع على ميالنو

وروم��ا في الصراع على إنهاء املوسم
في املربع الذهبي واللعب في دوري
األبطال.
وأنهى بوليتانو حالة اجلمود قبل
ست دقائق من االستراحة بتسديدة
منخفضة من عند حافة منطقة اجلزاء.
وكافح الفريق الزائر ،ال��ذي يتذيل
الترتيب بعدما حقق انتصارين فقط

طيلة امل��وس��م ،بشجاعة لكن مشاكله
زادت ب��ع��د ط���رد ن��ي��ك��وال ري��ج��ون��ي
حلصوله على اإلنذار الثاني في الدقيقة
.76
وحسم إنترميالن االنتصار عندما
تابع بريشيتش ،ال��ذي س��دد محاولة
سابقة في القائم ،كرة ارتدت من إطار
املرمى ليضعها في الشباك.

 ..والنيران الصديقة تضع بارما على حافة الهبوط
ضغط بارما على زر التدمير الذاتي بعدما سجل هدفني
باخلطأ في مرماه وطُ رد العبه املخضرم برونو الفيس في
اخلسارة  1-4أمام مستضيفه بولونيا في دوري الدرجة
األولى االيطالي لكرة القدم ليبقى الفريق في موقف خطير
قرب منطقة الهبوط.
وضع ريكاردو أورسوليني فريقه بولونيا في املقدمة في
الدقيقة  51بهدف من مجهود فردي قبل أن يرتكب لويجي
سيبي حارس الفريق الزائر ،الذي تصدى لعدة محاوالت
خطيرة في الشوط األول ،خطأ بعد مرور ساعة من اللعب.
وأخطأ سيبي في التعامل مع ركلة حرة لعبها ايريك بوجلار
لتصطدم الكرة بالقائم وترتد من يد احلارس في الشباك.

فرحة العبي إنترميالن

وبعدها بدقيقتني نال الفيس ( 37عاما) ان��ذارا بسبب
التحام مع أورسوليني وبعدها طُ رد الالعب البرتغالي بعد
دفع منافسه .وسجل ليانكو الهدف الثالث لبولونيا بضربة
رأس قبل أن يقلص بارما الفارق.
لكن فرانشيسكو سيرالتا ح��ول تسديدة بوجلار في
شباكه باخلطأ ليحقق بولونيا انتصاره السادس على
التوالي على ملعبه.
ورف��ع بولونيا رصيده إل��ى  40نقطة متقدما بخمس
نقاط على منطقة اخلطر بينما ميلك بارما  38نقطة ويبتعد
بثالث نقاط فقط عن مراكز الهبوط قبل مباراتني على نهاية
املوسم.

الدوريات األوروبية تتأهب ألسبوع حاسم
م��ع ات��ض��اح ال��ص��ورة ف��ي ب��ع��ض ال��ب��ط��والت
األوروبية واإلعالن عن بطل الدوري فيها وممثليها
قاريا باملوسم املقبل ،ما زال��ت اإلث��ارة قائمة في
بعض ال��دوري��ات األخ���رى ال��ت��ي ل��م تقل كلمتها
األخ��ي��رة بعد س��واء على مستوى املنافسة على
اللقب أو على مقاعد بطولتي أوروبا ،أو حتى فيما
يتعلق بصراع الهبوط.
ال���ب���داي���ة س��ت��ك��ون م���ع ال�������دوري األمل���ان���ي
«البوندسليجا» ،ال��ذي تأجل فصل النهاية فيه
للجولة األخ��ي��رة ،بعد سقوط بايرن ميونخ في
فخ التعادل السلبي مع اليبزيج ،وف��وز مالحقه
ب��وروس��ي��ا دورمت���ون���د امل��ث��ي��ر ع��ل��ى ف��ورت��ون��ا
دوسلدورف ( .)2-3وأدت النتيجتان لبقاء الفارق
بينهما عند نقطتني ،وتأجيل كلمة الفصل في حتديد
هوية البطل جلولة اخل��ت��ام التي ستقام جميع
مبارياتها في نفس التوقيت يوم السبت املقبل.
وسيحل دورمتوند في اجلولة األخيرة ضيفا
على بوروسيا مونشنجالدباخ ،بينما سيسعى
الفريق البافاري لالحتفال وسط جماهيره في حالة
فوزه على آينتراخت فرانكفورت.
معركة أخرى لم حتسم في أملانيا ،وهي صراع
البطاقات األوروبية في املوسم املقبل ،فمع حسم
ث�لاث��ي املقدمة (ب��اي��رن ودورمت��ون��د واليبزيج
على الترتيب) للمقاعد الثالث املؤهلة ل��دوري
األبطال ،يبقى الصراع الرباعي على أش��دة على
بطاقة «التشامبيونز ليج» املتبقية ،وعلى بطاقتي
ال���دوري األوروب����ي ،ب�ين مونشنجالدباخ (55
نقطة) ،وباير ليفركوزن ( 55نقطة) ،وآينتراخت
( 54نقطة) ،وفولسبورج ( 52نقطة).
كما أن نهائي الكأس ينتظر من سيرفعه عندما
يلتقي البايرن أمام اليبزيج في نهائي لن يخلو من
اإلث��ارة على امللعب (األوملبي) ببرلني في  25من
الشهر اجلاري.

الليغا
وف��ي ال���دوري اإلس��ب��ان��ي «الليجا» وب��ع��د أن
حسم برشلونة لقبه الثاني على التوالي منذ نحو
أسبوعني ،يبقى صراع املقاعد األوروبية مشتعال
بني الرباعي فالنسيا وخيتافي وإشبيلية وأتلتيك
بيلباو على الترتيب.
وتبدلت امل��راك��ز خ�لال اجل��ول��ة املاضية التي
شهدت فوز فالنسيا وخسارة خيتافي ،ليقفز األول
للمركز الرابع وهو ما يعني اقتناص آخر بطاقات
دوري األب��ط��ال ،بينما تراجع الفريق املدريدي
للمركز اخل��ام��س ،امل��ؤه��ل ل��ل��دوري األوروب���ي
مباشرة.
أما في بطولة الكأس ،فسيكون اللقب بني أقدام
العبي البالوغرانا وفالنسيا على ملعب (بينيتو
فيامارين) يوم  25من الشهر اجلاري.
وف��ي منطقة الهبوط ،وبعد حتديد اس��م أول
ف��ري��ق�ين س��ي��غ��ادران الليجا (ه��وي��س��ك��ا وراي���و
ف��ال��ي��ك��ان��و) ،يبقى ج��ي��رون��ا أق���رب ال��ف��رق التي
سترافقهما في الدرجة الثانية املوسم املقبل.

الدوري الفرنسي
أما في فرنسا ،كان باريس سان جيرمان مغردا
خارج السرب منذ فترة ليست بالقصيرة وحسم
بسهولة لقب «الليج آ» ،بينما ذهبت بطاقة دوري
األبطال الثانية لليل.
ويبقى أوليمبيك ليون (الثالث بـ 66نقطة)،
األق���رب حلجز البطاقة الثالثة املؤهلة للدور
التمهيدي ،بينما يقاتل الثالثي سانت إيتيان (62
نقطة) ،ومونبلييه ( 58نقطة) ،ومارسيليا (55
نقطة) على بطاقتي الدوري األوروبي.
فريق آخ��ر ضمن ظهوره في دور مجموعات

الصراع الشرس على مقاعد دوري األبطال مازال محتدما في الدوريات األوروبية

ال���دوري األوروب���ي في املوسم املقبل وه��و ستاد
رين الذي اقتنص لقب الكأس من براثن الـ»بي إس
جي» .وفيما يتعلق بصراع الهبوط ،كان جاجنون
أول مودعي «الليج آ» ،بينما يبقى الصراع قائما بني
أميان ( 35نقطة) وموناكو ( 33نقطة) وكان (33
نقطة) وديجون ( 31نقطة) على بطاقة املباراة
الفاصلة من أج��ل البقاء مع املتأهل من ال��دورة
الفاصلة في القسم الثاني.

هولندا
وفي هولندا استغل أياكس تعثر مالحقه املباشر
وغرميه التقليدي آيندهوفن أمام ألكامار باخلسارة
( ،)0-1ليحقق فوزا كبيرا على أوترخت ()1-4
ويحسم اللقب رسميا بفارق  3نقاط ،وأفضلية
فارق  14هدفا ،قبل جولة من النهاية.
كما أن كتيبة إيريك تني هاج حصدت لقب الكأس
أيضا لتهيمن على املشهد هذا املوسم في هولندا.
بينما حسمت جميع املقاعد األوروبية مبشاركة
أياكس وآيندهوفن في ال��دور التمهيدي ب��دوري

األبطال ،فيما سيذهب فينورد وألكمار للدوري
األوروب���ي .وتأكد رسميا هبوط بريدا للدرجة
الثانية ،بينما يتصارع جرافشاب وإكسلسيور
على بطاقة املباراة الفاصلة من أجل البقاء.

البرتغال
وباالنتقال للبرتغال ،يبدو اللقب أق��رب من
ال��ذه��اب للعاصمة لشبونة ليستقر داخ��ل قلعة
بنفيكا ال��ذي يتفوق بفارق نقطتني عن بورتو،
وسيستقبل في جولة اخلتام سانتا ك�لارا ،الذي
يأتي في منتصف اجلدول ،بينما سيخوض بورتو
اختبارا صعبا أمام سبورتنج لشبونة.
كما أن ال��ص��راع األوروب����ي ق��د حسم بالفعل
مبشاركة بنفيكا وب��ورت��و ف��ي دوري األب��ط��ال،
وسبورتنج لشبونة وبراجا وفيتوريا جيمارايش
في الدوري األوروبي.
بينما سيكون لقب الكأس حائرا بني بورتو
وسبورتنج وال��ذي سيتحدد ي��وم  25من الشهر
اجلاري.

مارس .2014
وساهم بهذا الفوز «املذهل» الذي حتقق في العاصمة
بفضل «شبان رائعني» بحسب امل��درب غاسبيريني،
زاباتا الذي عزز رصيده في املركز الثاني على الئحة
هدافي ال��دوري بـ 22هدفا خلف مخضرم سمبدوريا
فابيو كوالياريال (.)26
وسيكون هذا األسبوع مصيريا بالنسبة ألتاالنتا
ليس بسبب إمكانية ف��وزه بلقبه األول على اإلط�لاق
منذ  1963وحسب ،بل ألنه يخوض مواجهة مفصلية
أيضاً األحد في املرحلة قبل األخيرة من ال��دوري حيث
يحل ضيفا على يوفنتوس املتوج بطالً للموسم الثامن
توالياً في لقاء ثأري لألخير كونه تنازل عن لقب الكأس
نتيجة خسارته القاسية في ربع النهائي ضد رجال
غاسبيريني.

تيباس« :الليغا» في خطر
أكد رئيس رابطة الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،خافيير
تيباس ،أن «الليغا» تواجه
خطرا ً ،بسبب مقترح تقدم
به االحت��اد األوروب��ي للعبة
الستحداث بطولة جديدة
س��ت��ل��غ��ي ط��ري��ق��ة ال��ت��أه��ل
التقليدية لدوري األبطال.
ينسق االحت���اد ال��ق��اري
للعبة م��ع احت���اد األن��دي��ة
األوروب����ي����ة ،ال����ذي يضم
أكبر أندية أوروب���ا ،إلع��ادة
هيكلة دوري أبطال أوروبا
اع��ت��ب��ارا ً م��ن  ،2024لكنه
تفاصيل
ل��م يكشف ع��ن أي
خافيير تيباس
ع���ن امل��ق��ت��رح��ات ،ق��ائ�لاً:
«املناقشات ال تزال في مرحلة مبكرة» .لكن مصادر مطلعة أكدت بوجود
مقترح محدد الستحداث دوري قاري يتألف من ثالث درجات ،يتضمن
نظاما ً للصعود والهبوط فيما بينها.
وسيكون دوري الدرجة األول��ى معادالً ل��دوري أبطال أوروب��ا في
نسخته احلالية ،وسيضم  32فريقاً تقسم إلى  4مجموعات ،تضم كل
مجموعة  8فرق بدالً من النظام احلالي املقسم إلى  8مجموعات تضم
كل مجموعة  4فرق.
وه��ذا يعني أن الفريق ال��واح��د سيخوض  14م��ب��اراة ف��ي دور
املجموعات ،بدالً من  6مباريات في النسخة احلالية.
وسيتأهل إل��ى مسابقة العام التالي  24فريقاً بشكل تلقائي،
باإلضافة إلى  4فرق أخرى تصعد من دوري الدرجة الثانية ،الذي
يعادل ال��دوري األوروب���ي حالياً ،و 4أماكن فقط ستكون مفتوحة
لألندية األبطال في  54مسابقة دوري محلية في أوروبا.
ويتعارض هذا مع التقاليد التي تنص على أن الفرق تتأهل للمنافسة
القارية من خالل التفوق في بطوالت الدوري احمللية.
وقال تيباس خالل لقاء مع محطة جول التلفزيونية« :يتحدثون عن
تعديل في نظام مسابقة دوري األبطال ،لكنها في حقيقة األمر بطولة
جديدة متاماً ،كان التفوق في البطوالت احمللية طريق التأهل ملنافسات
دوري األبطال ،لكن هذا لن يحدث بعد اآلن.
وأضاف« :سيتم انتقاء عدد من األندية ستكون دائماً بني الفرق ،32
درجة القلق التي أشعر بها تتراوح ما بني  7إلى  8من .»10
واختتم« :بطولة الدوري االسباني في خطر؟ نعم بال شك ،االحتاد
األوروبي لكرة القدم ال يجب عليه القيام بذلك ،ونريد إقناع املؤسسات
األخ���رى ب��وج��وب التصدي ل��ه��ذه امل��ق��ت��رح��ات ،ونعمل على وضع
استراتيجية في هذا اخلصوص».

باليرمو إلى الدرجة الثالثة
اإليطالية بسبب مخالفات مالية
أصدرت اللجنة التأديبية في االحتاد االيطالي لكرة القدم االثنني
قرارا يقضي بهبوط فريق باليرمو الذي كان من املقرر ان يخوض
دورة فاصلة من أجل الصعود إلى الدرجة االول��ى ،إلى الدرجة
الثالثة بسبب مخالفات مالية.
واوضح االحتاد احمللي في بيان أنه قرر «إسقاط باليرمو الى
املركز االخير في الدرجة الثانية» وبالتالي الهبوط الى الثالثة
بسبب انتهاء بطولة الدرجة الثانية.
وتوجه اتهامات الى نادي جزيرة صقلية مبخالفات في االدارة
املالية من قبل العديد من املسؤولني السابقني ،مبن فيهم رئيسه
السابق ماوريتسيو تسامباريني.
وأنهى باليرمو دوري الدرجة الثانية في املركز الثالث وكان
يتوجب عليه خوض دورة فاصلة للتأهل الى االولى مبواجهة أندية
بينيفينتو وبيسكارا وهيالس فيرونا وال سبيتسيا وسيتاديال.
وف��ي ح��ال مت تثبيت عقوبة باليرمو من املرجح تأجيل هذه
الدورة ،على ان يحل بيروجيا بدال منه.

