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رياضة

سان جيرمان أمام فرصة جديدة لتأمني لقب الدوري الفرنسي
يدخل باريس سان جيرمان مباراته اليوم
األح��د ضد ضيفه موناكو في املرحلة  33من
ال��دوري الفرنسي ،محاوالً للمرة الرابعة في
أسبوعني ،االحتفاظ بلقبه ،بعد ثالث محاوالت
فاشلة تخللتها خسارتان تواليا ً.
وكانت الفرصة األول��ى حلسم اللقب ضد
س��ت��راس��ب��ورغ ح�ين ك��ان بحاجة للفوز في
املرحلة  31في السابع من أبريل ،لكنه اكتفى
بالتعادل  ،2-2ثم أمام مالحقه ليل في املرحلة
 32األحد املاضي حني كان يحتاج للتعادل لكنه
تلقى خسارة مذلة  5-1هي األسوأ له منذ عام
 .2000أمّا الفرصة الثالثة ،فكانت هذا األسبوع
(األربعاء) في لقاء مؤجل ضد نانت من املرحلة
الثامنة والعشرين ،لكن خسر أيضاً ،3-2
في مباراة خاضها بغياب العديد من العبيه
األساسيني بسبب اإلصابة أو اإليقاف.
وي��دخ��ل س��ان ج��ي��رم��ان م��ب��اراة ال��غ��د ضد
موناكو ،الفريق الوحيد الذي حرمه في املواسم
الستة املنصرمة من اللقب (توج عام ،)2017
وهو يبتعد بفارق  17نقطة عن ليل الثاني قبل
ست مراحل من النهاية.
وي��ح��ت��اج «ال��ب��اري��س��ي» بنتيجة املرحلة
احلالية ،إلى إبقاء الفارق مع ليل أكثر من 15
نقطة ،ليضمن رسمياً التتويج باللقب الثاني
تواليا ً والسادس في آخر سبعة مواسم.
وقد يتوّج الـ»بي.أس.جي» باللقب الثامن
ف��ي ت��اري��خ��ه حتى قبل لقائه ض��د موناكو
املتراجع هذا املوسم ،في حال فشل ليل بالفوز
على مضيفه ت��ول��وز ف��ي م��ب��اراة ت��ق��ام األح��د
أيضاً ،ولكن تسبق بست ساعات مباراة نادي
العاصمة.
وف��ي م��ؤمت��ر صحافي ع��ق��ده السبت ،أكد
املدرب األملاني لسان جرمان توماس توخل أنه
يتوقع من العبيه «القيام بردة فعل» على نتائج
الفترة املاضية ،اذ اهتزت شباكهم  10مرات في
ثالث مباريات ،وتلقوا خسارتني متتاليتني في
الدوري للمرة األولى منذ نوفمبر .2011
وم��ا ي��زي��د م��ن معاناة س��ان ج��ي��رم��ان ،أنّ
ه��ذا التلكؤ في حسم اللقب محلياً يأتي بعد
خيبة اخلروج من الدور ثمن النهائي ملسابقة
دوري أبطال أوروبا ،باخلسارة  3-1إياباً في
باريس أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،على
رغم التقدم 2-صفر في مباراة الذهاب التي
استضافها ملعب «أولد ترافورد».
وق���ال توخيل بنبرة ح��ازم��ة ف��ي مؤمتر
السبت« :اآلن هو وق��ت التركيز والقيام مبا
علينا .أتوقع ردة فعل ،مباراة قوية من جهتنا»،
متابعاً «سنقوم بكل م��ا يلزم لنفوز األح��د
ولنكون مستعدين للسبت» املقبل ،خلوض
املباراة النهائية ملسابقة كأس فرنسا ضد رين.
واعتبر توخيل أنّ املباراتني ضد موناكو
ورين« :حاسمتني بالنسبة إلي .أتوقع أن نظهر

نيمار شارك في تدريبات سان جيرمان

ذهنية تتالءم مع ذلك».
لكن توخيل الذي يقود الفريق في موسمه
األول ،سيكون محروماً أيضاً األحد من العديد
من العبيه األساسيني أو الذين يعتمد عليهم
أحيانا ً في التشكيلة األساسية .وكشف األملاني
على أنّ القائد البرازيلي تياغو سيلفا والظهير
البلجيكي توما مونييه «ل��ن يكونوا قادرين
على اللعب» في مباراة الغد ،والتي يغيب عنها
الظهير اإلسباني خوان برنات بسبب اإلصابة.

كما تضع اإلصابة األرجنتيني أنخل دي
ماريا خارج االحتماالت ،واألمر كذلك ينسحب
على البرازيلي ماركينيوس ،واألوروغوياني
إدينسون كافاني ،وقد تُبعِ د املهاجمَني البديلني
الكاميروني إري��ك مكسيم تشوبو-موتينغ
وكريستوفر نكونكو.
أمّا بشأن النجم البرازيلي نيمار الغائب منذ
كانون الثاني/يناير بسبب إصابة في القدم
اليمنى مماثلة لتلك التي أبعدته فترة طويلة في

املوسم املاضي ،فأكد توخيل أن أغلى العب في
العالم يظهر بوادر حتسن.
وأوضح« :الفحوص جيدة ،وال يشعر باأللم.
لقد ش��ارك حتى اآلن بالعديد م��ن احلصص
التدريبية مع املجموعة .لقد عمل بجهد ،بشكل
قوي جدا ً ،مع حالة ذهنية جيدة .هو ال يطيق
صبرا (للعودة) ،وهذا واضح».
الصراع األوروبي محتدم
ف��ي امل��ق��اب��ل ،س��ي��ك��ون ل��ي��ل أم����ام فرصة

تعزيز مركزه الثاني املؤهل مباشرة الى دور
املجموعات في دوري أبطال أوروب��ا للموسم
املقبل .ويقدم ليل نتائج إيجابية في الفترة
املاضية ،وك��ان ف��وزه على س��ان ج��رم��ان في
املرحلة الثانية والثالثني ،الرابع له (مقابل
خسارة وتعادل) في آخر ست مباريات خاضها
في الدوري الفرنسي.
وسيكون الفريق الشمالي مطالبا بالفوز في
مباراة الغد ضد مضيفه تولوز ،السيما السيما

زيدان يحدد قائمة
تعاقداته للموسم اجلديد

بارما يفرض التعادل على ميالن
في «الكالتشيو» ويهدد آماله
وج���ه ن���ادي ب��ارم��ا لطمة آلم��ال
ميالن األوروبية ،بعد أن فرض عليه
التعادل  1-1أم��س السبت ،ضمن
منافسات اجل��ول��ة  33م��ن ال��دوري
اإليطالي لكرة ال��ق��دم ،مهدياً روم��ا
ال��ف��رص��ة ل�لان��ق��ض��اض ع��ل��ى امل��رك��ز
الرابع.
ورفع ميالن بهذا التعادل رصيده
إلى  66نقطة في املركز الرابع.
وارتفع رصيد بارما إلى  36نقطة

ف��ي امل��رك��ز الثالث ع��ش��ر ،علماً بأن
التعادل هو الثالث له على التوالي
بعد ثالث هزائم متتالية في املسابقة.
وانتهى الشوط األول من املباراة
بالتعادل السلبي ،ثم سجل البديل
اإلسباني صامويل كاستييخو هدف
التقدم مليالن بضربة رأس في الدقيقة
 ،69قبل أن يحرز املدافع البرتغالي
املخضرم برونو ألفيس ( 37عاماً)
هدف التعادل لبارما في الدقيقة .87

اإلصابة تبعد أودريوزوال عن
ريال مدريد حتى نهاية املوسم
يخضع مدافع ريال مدريد ،ألفارو أودري��وزوال ،لعملية جراحية
لعالج كسر في الترقوة اليسرى تعرض له خالل تدريب الفريق
ما يغيب على إث��ره حتى نهاية امل��وس��م ،حسبماً أك��د املدير الفني
لـ»امليرينغي» ،الفرنسي زين الدين زيدان.
وأعرب زيزو خالل مؤمتر صحافي عشية مواجهة أتلتيك بلباو في
الدوري اإلسبني عن شعوره باألسف إزاء إصابة أودريوزوال ،وقال:
«نشعر باألسف جراء اإلصابة ،ألنها معقدة بعض الشيء ،لكونها في
الترقوة».
وأضاف املدرب الفرنسي« :سوف يخضع لعملية جراحية ومن
الصعب أن يعود خالل هذا املوسم».
وتابع زي��دان« :يتمتع أودري��وزوال مبعنويات مرتفعة ،وأمتنى
أن متضي األمور على نحو جيد في العملية ،وأن يبدأ سريعاً عملية
التعافي ،لكنه سيعاود اللعب املوسم املقبل».
ويستعد ري��ال مدريد ملواجهة أتلتيك بلباو اليوم األح��د ضمن
منافسات اجلولة  33من الدوري اإلسباني (الليغا).
ويحتل ريال مدريد املركز الثالث برصيد  61نقطة ،بعد مرور
 32جولة من الدوري اإلسباني ،ويبتعد بأربع نقاط خلف أتلتيكو
الوصيف ،وبـ 13نقطة عن برشلونة املتصدر.

عقد ريال مدريد وأديداس
اجلديد يتخطى املليار يورو
أكدت صحيفة ماركا أن نادي ريال مدريد اإلسباني سيوقع عقدا ً
جديدا ً مع شركة أدي��داس األملاني للمالبس الرياضية ،ميتد لـ10
أعوام ،وعائد مالي يقدر بـ 1600مليون يورو.
وقالت الصحيفة املقربة من النادي «امللكي» إنه وفي حال وقع
إدارة النادي على العقد ،فإن ريال مدريد سيصبح أعلى فريق يحصل
على عوائد مالية من الشركة املصنعة للقميص ،إذ سيحصل على 120
مليون يورو سنويا ً.
ويذكر أن العقد احلالي بني الطرفني سينتهي خالل العام املقبل،
ويحاول ري��ال مدريد أن يتجاوز قيمة العقد املوقع بني الشركة
األملانية ونادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي ،الذي يعد األغلى في
الوقت احلالي.

بعد فوز ليون الثالث على ضيفه أجنيه 1-2
اجلمعة .وقلص ليون بهذا الفوز ،األول له بعد
ثالث هزائم في مختلف املسابقات ،الفارق مع
ليل الى خمس نقاط .ويحتل ليون املركز الثالث
املؤهل ال��ى ال��دور التمهيدي الثالث ل��دوري
األبطال في املوسم املقبل ،بفارق ست نقاط
عن سانت اتيان الرابع الذي يحل األحد أيضا
ضيفا على رينس .ويأمل سانت اتيان في بلوغ
املسابقة القارية األم للمرة األولى منذ .1981

فرحة العبي ميالن بهدف صامويل كاستييخو قبل أن يتعادل املخضرم برونو ألفيس لبارما

تورونتو يتقدم وبوسطن يقترب
وأوكالهوما يعود في «البالي أوف»
حقق تورونتو رابتورز فوزه الثاني تواليا في ثالث مباريات على
أورالندو ماجيك ،ليتقدم عليه في الدور األول لألدوار االقصائية «بالي
أوف» دوري كرة السلة األميركي للمحترفني ،بينما اقترب بوسطن
سلتيكس من الدور املقبل بفوز ثالث على إنديانا بايسرز.
وفي مباريات األمس انتزع تورونتو فوزا ثمينا بنتيجة  93-98في
املباراة األولى على ملعب أورالندو ضمن هذه السلسلة ،ليتقدم 1-2
بعد تأخره في انطالقها صفر .-1وضمن املنطقة الشرقية أيضا ،صنع
بوسطن فارقا مريحا مع إنديانا بفوزه في إنديانابوليس ،96-104
ليصبح على بعد فوز واحد فقط من بلوغ الدور املقبل (نصف نهائي
املنطقة) ،بينما قلص أوكالهوما سيتي ثاندر الفارق مع بورتالند
باليزرز الى مباراة واحدة ،بتحقيقه الفوز األول له في هذه السلسلة
وبنتيجة .108-120
في املباراة األول��ى ،يدين تورونتو بفوزه الى العبه الكاميروني
باسكال سياكام الذي سجل  30نقطة هي األعلى له خالل مسيرته في
الـ «بالي أوف» ،وأضاف  11متابعة ،ولم يرتكب أي خطأ في التمرير
طوال اللقاء .ولقي سياكام إشادة كايل الوري الذي سجل  12نقطة
وأض��اف خمس متابعات و 10متريرات حاسمة ،اذ اعتبر أن زميله
البالغ من العمر  25عاما «مذهل هو الالعب ال��ذي برهن عن أفضل
حتسن في الـ +ان بي ايه +هذا املوسم ،وهو سيتحسن بشكل إضافي».
وجنح سياكام في  13من  20محاولة من داخل القوس ،وفرض
وزمالؤه دفاعا صلبا في مواجهة أورالندو ،متكن على وجه اخلصوص
من احتواء جنم األخير املونتينيغري نيكوال فوتشوفيتش الذي اكتفى
بتسجيل  22نقطة وحتقيق  14متابعة ،بينما أضاف زميله تيرينس
روس  24نقطة.
في املقابل ،اعتمد تورونتو على أداء قوي في الهجوم توزع فيه
تسجيل النقاط بني الالعبني ،اذ ساهم كاوهي لينارد بـ 16نقطة مع 10
متابعات ،وأضاف داني غرين  13نقطة.
وباستثناء الربع الثالث حني تقدم أورالندو بفارق نقطتني ،هيمن
تورنتو على املباراة بشكل كبير ،وصنع في ربعها األخير فارقا وصل
الى  17نقطة ،قلّصه أصحاب األرض الى خمس نقاط فقط عند صافرة
النهاية .وبنتيجة مباراة األمس ،عوّض فريق املدينة الكندية خسارته
املباراة األولى في هذه السلسلة على أرضه ،وانتزع فوزا ثمينا في أول
لقاء من اثنني على التوالي سيستضيفهما ملعب ماجيك «آمواي أرينا».
وتقام املباراة الثانية مساء غد األحد بتوقيت الواليات املتحدة،
وسيمكن الفوز بها تورونتو من العودة الى ملعبه األسبوع املقبل

خلوض املباراة اخلامسة ،محتاجا الى فوز واحد فقط للعبور الى الدور
املقبل .وعلى ملعب إنديانا ،هدد املضيف هيمنة بوسطن سلتيكس على
سلسلتهما في بالي أوف املنطقة الشرقية ،قبل أن يستسلم في نهاية
املطاف أمام فريق كايري إيرفينغ وجايلن براون.
ودخل بوسطن مباراة األمس في إنديانا متقدما بنتيجة 2-صفر
بعد فوزه في املباراتني األوليني على أرضه ،وبدا في طريقه الى فوز
سهل بعدما حسم الربع األول لصاحله  .28-41لكن أورالن��د عاد
تدريجا ،ومتكن من إنهاء الربع الثاني لصاحله  ،18-33قبل أن يتفوق
بوسطن مجددا في الثالث  ،12-21وينتهي الربع األخير متقاربا -24
 23لصالح الضيوف.

زين الدين زيدان

أشار املدير الفني لريال مدريد ،الفرنسي زين الدين زيدان ،أمس
السبت إلى أنه ال يريد التعجيل بعودة العبه البرازيلي فينيسيوس
جونيور وال��دف��ع به أم��ام أتلتيك بلباو اليوم األح��د ،رغ��م عودته
للتدريبات خالل اليومني املاضيني بعد غياب شهر ونصف لإلصابة.
وعاد فينيسيوس لتدريبات فريقه اجلمعة عقب تعافيه من اإلصابة
التي كان تعرض لها في  5مارس املاضي ،أثناء مباراة فريقه أمام
أياكس آمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،
إذ تعرض لتمزق في أربطة مفصل الساق اليمنى.
وفي مؤمتر صحافي السبت عشية مواجهة الفريق الباسكي على
ملعب سانتياغو بيرنابيو في اجلولة  33من الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،قال زيدان« :إنني سعيد برؤيته (فينيسيوس) معنا ،لكن يجب
التعامل معه بترو ألنه غاب فترة طويلة بسبب اإلصابة ويجب أن
نتوخى احلذر الشديد».
وأضاف زيدان أن «الالعب عليه مواصلة التدريب ،سنتابع تطوره
يوما ً بعد يوم لكننا لن نتسرع في إعادته للمالعب».
وأبرز زيدان أن فينيسيوس «أظهر املوهبة والقدرة التي يتمتع بها،
وهو العب املستقبل في ظل عمره البالغ  18عاما ً».
وعلى صعيد آخ��ر ،أكد م��درب ري��ال مدريد أنه يعلم جيدا ً من هم
الالعبني الذين يريدهم حتت إمرته املوسم املقبل ،مؤكدا ً أنه سيتحدث
م��ع ال��ن��ادي ح��ول متطلباته بشأن الصفقات احملتملة لـ»القلعة
البيضاء».
وفي مؤمتره الصحافي عشية مواجهة أثلتيك بلباو اليوم األحد في
اجلولة  33من الدوري اإلسباني لكرة القدم ،سئل «زيزو» عن إمكانية
ضم مهاجم باريس سان جيرمان ،الفرنسي كيليان مبابي ،وعن فرص
رحيل الويلزي غاريث بيل.
وقال زيدان للصحافيني« :ميكنكم سؤالي عما تشاءون وسأمنحكم
الرد الذي أريده ..لن أقول أسماء ،نحن نبحث هذه األمور وسنتحدث
عنها في وقتها ..سأحتدث مع النادي ألنني أعلم جيدا ً ما الذي أريده».
وعن مستقبل بيل بالتحديد ،أكد امل��درب الفرنسي« :لم نتحدث
في هذا األمر ولن نتحدث عنه ،تفكيرنا منصب حالياً على مباراة غد
فحسب».
وردا ً على سؤاله عما إذا كان وضع الفريق في املوسم اجلاري يقلل
من عزميته ،أكد« :إنني بخير ،وإذا كانوا الالعبني ليسوا كذلك ،فهم
يريدون اخلروج من هذا الوضع والقيام باألمور بشكل أفضل».
واضاف املدرب الفرنسي« :إنهم العبون لديهم عقلية الفوز دائماً،
ال هذا العام ،وه��ذا أمر معقد ،أفكر في املوسم
لكن هذا بات مستحي ً
اجلاري لكن طاقتي موجهة للموسم املقبل أيضا ً».
أما عن احلارس البلجيكي تيبو كورتوا الغائب لإلصابة ،فأشار
زيدان إلى أنه «كان يعاني من آالم ويجب قبول ذلك ،لكنه حتسن اآلن
وأعتقد أنه سيعود للتدريبات االثنني املقبل».

