
أه���در نابولي نقطتني جديدتني 
وابتعد بشكل أكبر عن املنافسة على 
لقب دوري الدرجة األول��ى اإليطالي 
لكرة القدم بعدما تعادل دون أهداف 
مع تورينو فيما فاز إنترميالن 1-2 

على سامبدوريا األحد.
واستحوذ نابولي على الكرة أغلب 
فترات اللقاء لكنه أهدر عدة فرص عن 
طريق أركاديوش ميليك ولورينتسو 

إنسيني.
وحصل آلني العب وسط نابولي 
على بطاقة ح��م��راء ف��ي ال��وق��ت بدل 
الضائع بسبب اإلن���ذار الثاني قبل 
إلغاء الطرد واعطاء بطاقة صفراء 
لزميله كيفن مالكوي بعد اللجوء إلى 

حكم الفيديو املساعد.
وتعادل نابولي للمباراة الثانية 
على ال��ت��وال��ي وأص��ب��ح رص��ي��ده 53 
نقطة من 24 مباراة في املركز الثاني، 
ب��ف��ارق 13 ن��ق��ط��ة ع��ن يوفنتوس 
املتصدر وحامل اللقب ال��ذي يخلو 

سجله من الهزائم في الدوري.
وف��ي الشوط األول أض��اع ميليك 
ف��رص��ة خطيرة م��ن منطقة األم��ت��ار 
الستة بعد ك��رة عرضية من فابيان 
رويز، بينما أتيحت إلنسيني فرصة 
أخرى بعد االستراحة لكن تسديدته 

ارتدت من القائم.
وأب��ل��غ ك��ارل��و أنشيلوتي م��درب 
ن��اب��ول��ي وس���ائ���ل اع����الم إي��ط��ال��ي��ة 
”افتقدنا تسجيل هدف، مثلما فعلنا 

أمام فيورنتينا“.
وأض���اف ”لعبنا بتركيز وحافز 
وتصميم لكن ليس م��ن املقبول أن 
نحصل على 18 فرصة للتسجيل في 

مباراتني وال نسجل أي هدف“.
وتابع ”بالتأكيد علينا التركيز في 

امل��ران على إنهاء الهجمات والكرات 
العرضية والتحركات واتخاذ القرار. 
أحتدى أي شخص يقول إن هذا الفريق 
ال يلعب كرة قدم جيدة لكننا ال نحول 

الفرص ألهداف“.
إنترميالن يفوز: واجتاز إنترميالن 
فترة صعبة وف��از على سامبدوريا 
حتت أنظار الهداف املصاب م��اورو 

إيكاردي.
وج���رد إن��ت��رم��ي��الن إي��ك��اردي من 
ش��ارة القيادة يوم األربعاء املاضي 
وس��ط تكهنات ح��ول رف��ض��ه متديد 
عقده ثم عدم املوافقة على السفر للعب 
ضد رابيد فيينا في الدوري األوروبي 

في اليوم التالي.
وأعلن النادي بعد ذلك أن إيكاردي 
سيغيب ع��ن م��واج��ه��ة سامبدوريا 
ب��س��ب��ب اإلص���اب���ة وت���اب���ع ال��الع��ب 
األرجنتيني البالغ عمره 25 عاما 
املباراة في مدرجات سان سيرو بينما 
ارتدى احلارس سمير هاندانوفيتش 

الشارة.
وفي غضون خمس دقائق بالشوط 
ال��ث��ان��ي سجل دان��ي��ل��و دامبروسيو 
ورادي��ا ناينجوالن هدفي إنترميالن 
وبينهما أح��رز مانولو جابياديني 
هدف سامبدوريا الوحيد بعد ارتباك 
دف��اع��ي. وخفف ال��ف��وز م��ن الضغط 

ال��واق��ع على لوتشيانو سباليتي 
م���درب إن��ت��رم��ي��الن واس��ت��ع��اد ف��ارق 
ال��ن��ق��اط األرب���ع م��ع غ��رمي��ه ميالنو 
بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي 
وعزز موقعه باملركز الثالث برصيد 
46 نقطة وب��ف��ارق 13 نقطة عن 

سامبدوريا صاحب املركز العاشر.
وانتظر إنترميالن حتى الدقيقة 
73 ليسجل الهدف األول بعدما انطلق 
إيفان بريشيتش من ناحية اليسار 
بشكل رائ���ع وأرس���ل ك��رة عرضية 
حولها املدافع دامبروسيو إلى هدفه 

األول هذا املوسم.
واس��ت��م��ر ال��ت��ق��دم ث���الث دق��ائ��ق 

قبل أن ي���درك ال��ب��دي��ل جابياديني 
التعادل بتسديدة من داخ��ل املنطقة 
لكن ناينجوالن أع��اد التفوق لفريق 
سباليتي بعد دقيقتني بتسديدة قوية 

من عند حافة منطقة اجلزاء.
ج��دل حكم ال��ف��ي��دي��و: وف��ي وقت 
سابق أثار قرار حلكم الفيديو املساعد 
جدال وكان مؤثرا في فوز فيورنتينا 

4-1 على سبال.
وك��ان التعادل 1-1 يسيطر على 
اللقاء قبل 13 دقيقة من النهاية قبل أن 
يسجل ماتيا فالوتي هدفا لسبال بعد 

هجمة مرتدة سريعة.
لكن احلكم لوكا بيريتو تابع اللقطة 
بعد االستعانة بنظام حكم الفيديو 
املساعد وألغى الهدف واحتسب ركلة 
جزاء لفيورنتينا في اجلانب اآلخر من 
امللعب بعد خطأ ضد فيدريكو كييزا 
خالل بناء الهجمة وسجل ج��وردان 

فيريتو الركلة بنجاح.
وأض�����اف ج��ي��وف��ان��ي سيموني 
وج��ي��رس��ون ه��دف��ني إض��اف��ي��ني قبل 
نهاية الوقت األصلي ليفوز فيورنتينا 
ويتقدم إلى املركز الثامن برصيد 35 
نقطة. وجتمد رصيد سبال عند 22 
نقطة وتراجع إلى املركز 16 وبفارق 
أربع نقاط عن منطقة الهبوط. وكان 
أندريا بيتانيا تقدم بهدف لسبال قبل 
أن يدرك إدميلسون فرنانديز التعادل 

فيورنتينا قبل نهاية الشوط األول.
وأه����در الت��س��ي��و ص��اح��ب امل��رك��ز 
السابع فرصة للتقدم مركزين في 
ج���دول الترتيب وخ��س��ر 2-1 أم��ام 
جنوة وفاز أودينيزي -1صفر على 
كييفو فريق الذيل وتفوق إمبولي 
صاحب املركز 17 بثالثية دون رد 

على ساسولو.

منح هدف كيليان مبابي في الشوط الثاني 
ب��اري��س س��ان جيرمان ال��ف��وز -1صفر على 
مستضيفه س��ان��ت إي��ت��ي��ان ل��ي��واص��ل البطل 
مسيرته نحو لقب دوري ال��درج��ة األول��ى 

الفرنسي لكرة القدم األحد.
وهز مبابي مهاجم فرنسا، الذي لم يسجل 
ف��ي آخ��ر م��ب��ارات��ني ف��ي ال����دوري، الشباك في 

الدقيقة 73 ليرفع فريق املدرب توماس توخيل 
رصيده إلى 62 نقطة من 23 مباراة.

وزاد الفوز من تفوق باريس سان جيرمان 
على أقرب مالحقيه في الصدارة إلى 12 نقطة 
بعد تعادل ليل صاحب املركز الثاني، الذي 
خاض مباراتني أكثر من املتصدر، بدون أهداف 

مبلعبه مع مونبلييه.

ويحتل سانت إيتيان املركز اخلامس ولديه 
40 نقطة.

وبعد خمسة أيام من الفوز على مانشستر 
يونايتد -2صفر باستاد أول��د ت��راف��ورد في 
ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، 
سيطر فريق العاصمة على الكرة أغلب الوقت 
لكنه كان بال أنياب في الشوط األول ولم يسدد 

سوى كرة واحدة على املرمى مقابل تسديدتني 
لسانت إيتيان.

ولعب باريس سان جيرمان بدون الثنائي 
املصاب نيمار وإدينسون كافاني بينما أراح 

توخيل العب الوسط املؤثر ماركو فيراتي.
وف��ي غيابه ق��دم خ��وان بيرنات ولياندرو 
باريديس أداء صلبا في وسط امللعب بينما عاد 

ماركينيوس إلى خط دفاع من ثالثة العبني.
وأت��ي��ح��ت أول ف��رص��ة خ��ط��ي��رة لباريس 
س��ان جيرمان بعد عشر دق��ائ��ق م��ن الشوط 
الثاني عندما تصدى احلارس ستيفان روفييه 
لتسديدة يوليان دراكسلر بعد كرة هيأها له 

أنخيل دي ماريا.
لكن الفريق صاحب األرض ك��ان خطيرا 

وشكل املتألق كيفن مونيه باكيت إزعاجا دائما 
في األمام.

غير أن باريس سان جيرمان كانت له الكلمة 
األخيرة عندما تلقى مبابي كرة بينية من داني 
ألفيس ليسدد في شباك روفييه من مدى قريب 
مسجال هدفه 19 في 18 م��ب��اراة ش��ارك فيها 

بالدوري الفرنسي هذا املوسم.
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إنسيني العب نابولي في إحدى احملاوالت على مرمى تورينو

جيجز يساند سولشار 
لتدريب يونايتد بعقد دائم

قال رايان جيجز العب مانشستر يونايتد السابق إن املدرب أولي 
جونار سولشار أعطى الفريق دفعة كبيرة بذكائه اخلططي وعالقته 
الطيبة مع العبي وجماهير النادي داعيا املسؤولني إلى منحه عقدا 

دائما.
وأض��اف جيجز م��درب منتخب ويلز، ال��ذي كان زميال لسولشار 
في أولد ترافورد لنحو 11 موسما، إن املدرب النرويجي قدم ما يكفي 

للبقاء في منصبه املوسم املقبل.
وأبلغ جيجز صحيفة اجل��اردي��ان ”لم يوفق النادي في منصب 
مدرب النادي لفترة طويلة واآلن عثرنا على شخص يعرف النادي 
جيدا ويتمتع بذكاء خططي وعالقته طيبة مع الالعبني واجلماهير 

وكلها أشياء متنحنا قوة دفع كبيرة“
وتابع ”سنواجه عقبات في الطريق لكن الكثير من اجلماهير 
تتحدث عما كان ميكن لسولشار أن يفعله بكل األم��وال التي أنفقها 

النادي على مدار السنوات القليلة املاضية“.
من جهته قال سولشار، إن املهاجم أليكسيس سانشيز على بعد 

هدف واحد من استعادة ثقته وملسته التهديفية.
وأح��رز سانشيز هدفني فقط بجميع املسابقات مع يونايتد هذا 
املوسم، ولم يعد املهاجم التشيلي العباً أساسياً في تشكيلة سولشار، 
الذي يفضل الثنائي املتألق أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد في 

األمام.
ووصف سولشار الالعب التشيلي بعبوة الكاتشاب، في إشارة إلى 
أن طاقته بالكامل ستنفجر في أي حلظة، وقال: »نعلم أنه العب جيد 
جداً.. إنه ببساطة مثل عبوة الكاتشاب، أحياناً يبدو في البداية أنه لن 

ينزل، إلى أن يتدفق كله بشكل مفاجئ«.
وأض��اف امل��درب النرويجي أن التشيلي: »م��ازال بوسعه اللعب 
أعواماً كثيرة.. إنه هنا منذ عام واحد، وأنا هنا معه منذ شهرين فقط 
وكان مصاباً خالل الفترة األول��ى، ولذا ليس من العدل أن نتوقع أن 

يصل إلى أقصى مستوى مباشرة«.
وك��ان الالعب التشيلي وص��ل إل��ى مانشستر يونايتد في سوق 
االنتقاالت الشتوية لعام 2018 قادماً من آرسنال، ولكنه يعاني في 

سبيل أن يحظى مبكان في التشكيلة األساسية للفريق.
وقال سانشيز، الذي سجل 30 هدفاً في آخر موسم كامل خاضه مع 
آرسنال، إنه »يشعر بالقلق إزاء مستواه، مضيفاً أنه لم يناقش دوره 
في امللعب بالتفصيل مع مدربه النرويجي منذ توليه املسؤولية في 

ديسمبر املاضي«.
لكن املهاجم التشيلي البالغ من العمر 30 عاماً أقر بأنه »كالعب 

كبير ال يحتاج إلى توجيه من سولشار«.
وأضاف سولشار: »إنه موهوب جداً، لكن بالطبع هناك العديد من 
األشياء ميكن تغييرها.. ما زال بوسعه اللعب لسنوات وسنوات.. أنا 
هنا منذ شهرين اآلن وكان مصاباً خالل اجلزء األول منذ هذه الفترة، 

لذلك من الظلم أن نتوقع عودته لقمة مستواه على الفور«.

فرحة العبي باريس سان جيرمان بهدف مبابي

باريس سان جيرمان يتخطى سانت ايتيان ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

نابولي يسقط بفخ التعادل أمام تورينو في »الكالتشيو«

سولشار

دورانت أفضل العب وليبرون يتفوق على يانيس في مباراة كل النجوم
أح��رز كيفن دوران���ت 31 نقطة وف��از 
بجائزة أفضل العب بعد تفوقه على فريق 
يانيس أنتيتوكومبو ليقود فريق ليبرون 
للفوز 178-164 في مباراة كل النجوم 
2019 ف��ي دوري ك��رة السلة األمريكي 

للمحترفني ليل األحد.
وأظ��ه��ر الفريقان قدراتهما األح���د، إذ 
ح��اول فريق ليبرون تصويب 90 رمية 
ثالثية )سجل 35( وكان العدد اإلجمالي 
للفريقني ف��ي ال��رم��ي��ات ال��ث��الث��ي��ة 168 

محاولة.
وس��اع��د دوران���ت فريق ليبرون على 
االنتصار بثالثية قبل دقيقتني على النهاية 
ليمنحه التقدم 171-160. وأضاف كايري 
إيرفينج ودوران����ت ثنائيتني بعد ذلك 
ليحسما الفوز. وتصدر أنتيتوكومبو كل 

املسجلني في املباراة، وسجل 20 نقطة في 
النصف األول من اللقاء في طريقه إلنهاء 

املواجهة وفي رصيده 38 نقطة.
وشارك ضيفا الشرف ديرك نوفيتسكي 
ودوين ويد قبل 58 ثانية على نهاية الربع 
األول. وس��ج��ل نوفيتسكي ثالثية من 
اجلناح األمين في أول استحواذ هجومي 
له على الكرة، وأح��رز ثالثية أخ��رى من 
اجلناح األيسر في الهجمة التالية ليمنح 
فريق يانيس التقدم 53-37 قبل بداية 

الربع الثاني.
وأض��اف الالعب األملاني ثالثية أخرى 
ف��ي الدقيقة التاسعة م��ن ال��رب��ع الثاني 
وأح���رز تسع نقاط ف��ي املجمل م��ن ثالث 
رم��ي��ات ثالثية خ��الل النصف األول من 

ستيفن كوري جنم غولدن ستايت يستعرض في مباراة كل النجوماللقاء.


