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سان جيرمان بعشرة العبني يخسر بخماسية أمام ليل في الدوري الفرنسي
تأجلت احتفاالت باريس سان جيرمان
مرة أخرى بإحراز لقب دوري الدرجة األولى
الفرنسي لكرة القدم بعدما تعرض لهزمية
مذلة بنتيجة  1-5أم��ام ليل صاحب املركز
الثاني متأثرا باللعب بعشرة العبني أول من
أمس.
وك��ان فريق العاصمة سيضمن إح��راز
اللقب للمرة الثامنة لو جتنب الهزمية لكنه
تأثر بطرد خوان برنات قبل نهاية الشوط
األول بعدما أدرك الالعب اإلسباني التعادل
عقب ت��ق��دم ليل بفضل ه��دف م��ن توماس
مونييه بطريق اخلطأ في مرماه.
واستغل ليل النقص العددي في صفوف
س��ان جيرمان ف��ي ال��ش��وط الثاني وسجل
ع��ن طريق نيكوال بيبي وج��ون��اث��ان بامبا
وجابرييل وجوزيه فونتي ليقلص الفارق
إلى  17نقطة قبل ست جوالت على النهاية.
وك��ان س��ان جيرمان أه��در فرصة أخرى
لالحتفال مبكرا بلقب الدوري عندما تعادل
مع ستراسبورج ي��وم األح��د املاضي لكنه
سيضمن التتويج إذا تفوق على نانت يوم
األربعاء املقبل.
وهذه أثقل هزمية لباريس سان جيرمان
ف��ي ال�����دوري م��ن��ذ اس��ت��ح��واذ ج��ه��از قطر
لالستثمار على النادي في .2011
وبدأت املباراة بشكل مثير حيث مت إلغاء
هدفني لكيليان مبابي بسبب التسلل في أول
 15دقيقة وخسر سان جيرمان جهود تياجو
سيلفا بسبب مشكلة عضلية قبل أسبوعني
من نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين.
وتقدم ليل بهدف بعدما أخفق مونييه
ف��ي التعامل م��ع ك��رة عرضية ف��ي الدقيقة
السابعة .وبعد أرب��ع دقائق تعادل برنات
بعد متريرة مبابي.
لكن الظهير اإلسباني تلقى بطاقة حمراء
مباشرة قبل نهاية ال��ش��وط األول بعدما
ارتكب خطأ ضد بيبي الذي كان يتوجه نحو
املرمى.
وت��ق��دم ليل  1-2بعد س��ت دق��ائ��ق من
الشوط الثاني عندما كسر بيبي مصيدة
التسلل ليسجل من مدى قريب.
وأرهق مبابي دفاع ليل لكنه كان وحيدا
في خط املقدمة بينما أض��اف ليل هدفا آخر
في الدقيقة  65عن طريق بامبا بعدما ابتعد
عن الرقابة ووضع الكرة في مرمى احلارس

لقطة من املباراة

ألفونس أري��وال .وحسم جابرييل وفونتي
االن��ت��ص��ار لفريق ليل بضربتي رأس في

الدقيقتني  72و 84على الترتيب .وفي وقت
سابق تقدم سانت إيتيني إلى املركز الرابع

عندما أحرز ماتيو ديبوشي هدفني ليقوده
للفوز 3-صفر على بوردو.

ولدى بوردو  53نقطة وبفارق ثالث نقاط
عن أوملبيك مرسيليا ثالث الترتيب الذي

هيوسنت وميلووكي يضربان
بقوة في «البالي أوف»

هازارد يهدد مستقبل فينيسيوس مع «امللكي»
ك��ش��ف��ت ت���ق���اري���ر ص��ح��اف��ي��ة في
إسبانيا أم��س اإلث��ن�ين أن ن���ادي ري��ال
م��دري��د اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم توصل
التفاق مع النجم البلجيكي إيدن هازارد
لضمه لصفوفه في الصيف املقبل ،ولم
يتبق ل��ه س��وى خطوة واح���دة ف��ي هذا
ال��ص��دد ،تتمثل ف��ي النجاح ف��ي إقناع
نظيره تشيلسي اإلجنليزي بالتخلي
عن الالعب.
وأشارت صحيفة آس اإلسبانية إلى
أن مهمة ريال مدريد في إقناع تشيلسي
بالتخلي ع��ن ه���ازارد ل��ن تكون سهلة
على اإلط�لاق ،رغم أن عقد جنم منتخب
بلجيكا ينتهي ف��ي  ،2020مم��ا يحتم
على النادي اللندني اإلس��راع في بيعه
في الصيف املقبل ،أو التجديد له حتى
ال يرحل في النهاية إل��ى وجهة أخرى
مجانا ً.
وأوضحت آس أن تعاقد ريال مدريد
م��ع ه���ازارد سيشكل عقبة ف��ي طريق
النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس
جونيور ،ال��ذي ق��د يتضرر م��ن وج��ود
النجم البلجيكي ،الذي سيحظى بطبيعة

احل��ال بأهمية ودور أكبر م��ع النادي
«امللكي».
وس��ج��ل فنيسيوس منذ انضمامه
ل��ري��ال م��دري��د سبعة أه����داف وصنع
 13هدفاً أخرين ،وك��ان ظهوره األول
م��ع الفريق خ�لال ف��ت��رة والي���ة امل��درب
األرجنتيني سانتياغو سوالري.
وجن���ح فينيسيوس ف��ي استغالل
ف��رص��ة ال��ص��ع��ود للفريق األول حتت
قيادة سوالري بشكل جيد للغاية ،وقدم
مردودا ً رائعا ً ،خاصة في اجلانب األيسر
الذي يعتبر مركزه املفضل الذي ينطلق
منه ويصنع األهداف.
ول��م يلعب فينيسيوس ف��ي مركز
املهاجم الثاني إال في م��ب��اراة واح��دة،
عندما التقى ريال مدريد مع ليجانيس
في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك
ال ذريعاً في
إسبانيا ،ولكنه فشل فش ً
تقدمي أي شيء مفيد لفريقه من خالل هذا
املركز في الشوط األول من اللقاء ،قبل
أن يعود إلى اجلانب األيسر في الشوط
الثاني ويقدم أداء مذهالً».
وتشير اإلحصائيات إلى أن الالعب

اإلصابة تبعد نوير
مجدد ًا عن املالعب

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة األولى األملاني لكرة
القدم أن حارس مرماه مانويل نوير سيبتعد لفترة لم تتحدد عقب
إصابته بقطع في األلياف العضلية لربلة الساق خالل الفوز 1-4
على فورتونا دوسلدورف.
ولم يعلن بايرن عن مدة غياب نوير.
وتتطلب مثل هذه اإلصابات عدة أسابيع عادة للتعافي ما يعني
أن نوير سيغيب عن بعض إن لم يكن كافة املباريات اخلمس املتبقية
للفريق في الدوري هذا املوسم في ظل صراعه على اللقب مع بروسيا
دورمتوند.
وأضاف بايرن أن املدافع ماتس هوملز أصيب بشد عضلي في نفس
املباراة لكن من املتوقع أن يبتعد لبضعة أيام.
وجمع الفريق البافاري ،الساعي للقبه السابع على التوالي في
الدوري معززا رقمه القياسي 67 ،نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة
على غرميه بروسيا دورمتوند.

فالنسيا يهزم ليفانتي ويعزز
آماله في املركز الرابع
حافظ فالنسيا على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروب��ا
بتغلبه  1-3على ضيفه ليفانتي في مباراة قمة في املدينة بدوري
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم أول من أمس.
وبعد الهزمية أمام رايو فايكانو املتعثر األسبوع املاضي وفوزه في
ذهاب دور الثمانية في الدوري األوروبي على غرميه احمللي فياريال
بدأ فريق امل��درب مارسيلينو بشكل رائع عندما منحه سانتي مينا
التقدم بضربة رأس بعد دقيقتني.
وتعرض كريستيانو بيتشيني مدافع فالنسيا إلصابة خطيرة
في الشوط األول وأدرك ليفانتي التعادل على عكس مجريات اللعب
في الدقيقة  56عندما حول كارلوس سولير ركلة ركنية باخلطأ في
مرماه.
لكن جونسالو جيديس صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ
فالنسيا أعاد تقدم فريقه بتسديدة في الزاوية البعيدة فيما حسم مينا
الفوز من مدى قريب قبل ست دقائق من النهاية.

هازارد يقترب من ريال مدريد

البرازيلي لعب  94%من دقائق املباريات
التي خاضها مع ال��ن��ادي «امللكي» في
اجل��ان��ب األي��س��ر ،ولعب  4%منها في
م��رك��ز املهاجم ال��ث��ان��ي ،فيما لعب في
اجلانب األمين في  2%من هذه الدقائق.
وعلى اجلانب األخ��ر ،لعب ه��ازارد
في املراكز الثالثة املذكورة أيضاً ،ولكنه

يشعر براحة أكبر في اجلانب األيسر،
حيث تكشف اإلحصائيات في هذا الصدد
أنه لعب  68%من مبارياته في املواسم
األخيرة مع تشيلسي في اجلانب األيسر.
ولعب هازارد في مركز املهاجم الثاني
في  16%من اللقاءات حتت قيادة املدير
الفني احل��ال��ي لتشيلسي ،اإليطالي

ماوريسيو ساري ،كما لعب في اجلانب
األمين في  16%أيضا ً من اللقاءات.
وقالت الصحيفة اإلسبانية أنه من
املنطقي أن يعمد مدرب ريال مدريد إلى
توفير أقصى درجات الراحة لنجم مثل
ه���ازارد حتى لو ك��ان ه��ذا على حساب
فينيسيوس.

إنترميالن يعزز آمال التأهل لدوري األبطال
بثالثية في شباك فروزينوني
شدد إنترميالن قبضته على املركز الثالث
في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم
وفاز  1-3خارج أرضه على فروزينوني أول
من أمس ليعزز آمال التأهل إلى دوري أبطال
أوروبا في املوسم املقبل.
وك��ان فريق لوشيانو سباليتي يعيش
حت��ت الضغط للخروج بنتيجة إيجابية
ليتجنب منافسة شرسة على مراكز التأهل
لدوري األبطال بعد فوز روما وميالنو يوم
السبت.
وسجل رادي���ا ناينجوالن ال��ه��دف األول
بضربة رأس وأضاف إيفان بريشيتش هدفا
من ركلة جزاء في الشوط األول قبل أن يقلص
فرانشيسكو كاساتا الفارق بعد مرور ساعة
من اللعب.
وحسم ماتيا فيسينو انتصار إنترميالن
ف��ي ال��وق��ت احملتسب ب��دل الضائع للشوط
الثاني ليحافظ الفريق على تقدمه بفارق
خمس نقاط على ميالنو رابع الترتيب قبل
ست جوالت على النهاية.
ولدى إنترميالن  60نقطة بينما يأتي خلفه
ميالنو ( 55نقطة) وروم��ا ( )54وأتالنتا
( )52وتورينو ( )50والتسيو ( .)49ويتبقى
مباراة إضافية ألتالنتا والتسيو.
لكن سباليتي شعر ببعض القلق من تأخر
إنترميالن ف��ي حسم نتيجة امل��ب��اراة حتى
اللحظات األخيرة.
وق��ال سباليتي لشبكة سكاي سبورتس
إيطاليا ”لقد تابعنا أنه عندما تأتي اللحظة
التي نشعر فيها بالراحة التامة ميكن أن
نتعرض النتكاسة.
”هذا يحدث مع اجلميع لكنه يحدث على
األرج���ح بشكل أكبر م��ع إنترناسيونالي.

يحتل آخر املراكز املؤهلة إلى دوري أبطال
أوروبا.

ض��رب هيوسنت روك��ت��س وميلووكي باكس بقوة ف��ي مباراتهما
األولى في في الدور األول من «بالي أوف» دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،بإكرامهما وفادة ضيفيهما يوتا جاز  ،90-122وديترويت
بيستونز  .86-121وف��رض املنطق نفسه غ��داة األمسية االفتتاحية
للبالي أوف والتي شهدت هزائم مفاجئة لتورونتو رابتورز ثاني املنطقة
الشرقية (أمام ضيفه أورالن��دو ماجيك السابع  )104-101وفيالدلفيا
سفنتي سيكسرز الثالث (أمام بروكلني نتس السادس  )111-102ودنفر
ناغتس (أمام سان أنتونيو سبيرز .)101-96
ويتأهل إلى الدور الثاني (ربع نهائي الدوري ،نصف نهائي املنطقتني)،
الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من سبع مباريات.
في املباراة األول��ى في هيوسنت ،جنح صاحب الضيافة ال��ذي أنهى
املوسم املنتظم رابعاً في املنطقة الغربية ،في حتييد االستراتيجية التي
وضعها يوتا جاز اخلامس للحد من تأثير جنمه جيمس ه��اردن ،أفضل
هداف في الدوري هذا املوسم .وكلّف يوتا جاز العبني ملراقبة هاردن عن
قرب وجنحا في احلد من اختراقاته في احملور ،لكن على الرغم من ذلك
أنهى «امللتحي» املباراة بثنائية مزدوجة «دابل دابل» بتسجيله  29نقطة
مع  10متريرات حاسمة وكان قريباً من الثالثية املزدوجة «تريبل دابل»
بتحقيقه  8متابعات بينها  6دفاعية .واستغل زمالء هاردن املساحات
في دفاع يوتا جاز بسبب مراقبة أفضل العب في الدوري املوسم املاضي،
وجنح ستة منهم في تخطي حاجز العشر نقاط بينهم إريك غوردون (17
نقطة) وكلينت كابيال ( 16نقطة) وكريس بول ( 14نقطة).
وأض��اف كل من بي دجي توكر والبديالن دانيول ه��اوس جونيور
وكينيث فريد  11نقطة .وقال هاردن« :جميع الالعبني ساهموا في الفوز،
وكنا جيدين في الدفاع ،وهذا ما يتعينّ علينا القيام به في ك ّل مباراة في هذا
الدور» .وأضاف« :لكن حذاري ،يجب أن نتوقع أن يوتا سيقوم بتغيير
بعض األشياء في املباراة القادمة ،إذا أردنا بلوغ هدفنا ،يجب أال نتخاذل
في الدفاع».

حسم مبكر مليلووكي
في ميلووكي ،حسم صاحب األرض الذي تصدر الدوري املنتظم بعد
أن فشل في بلوغ الدور األول للبالي أوف منذ  ،2001نتيجة املباراة مبكرا ً
وحتديدا ً في ربعها األول عندما كسبه بفارق  20نقطة (.)18-38
واستغل ميلووكي باكس غياب جنم ديترويت باليك غريفني بسبب
اإلصابة في ركبته اليسرى ،فضالً عن طرد العب ارتكازه أندري دروموند
( 12نقطة و 12متابعة) في الربع الثالث بسبب عدم التحكم بأعصابه
أم��ام جنم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو حيث قام بدفعه
بعنف .وكان أنتيتوكومنبو ،الالعب الوحيد القادر على حرمان هاردن من
جائزة أفضل العب هذا املوسم ،أفضل مسجل في املباراة برصيد  24نقطة
في  23دقيقة .وقال أنتيتوكومنبو «من املهم البدء بفوز كبير مثل الذي
حققناه اليوم».

بورتالند يستعيد نغمة الفوز

فرحة العبي إنترميالن

عندما تعتقد أن األمر أصبح بني يديك ،بدال
من حسم املوقف ،فإنك تبدو ضعيفا“.
وأض���اف ”فروزينوني ل��م يكن لديه ما
يخسره ل��ذا هدفه الوحيد ك��ان ت��رك بصمة
وحتقيق نتيجة إيجابية في مباراة مهمة“.
ودخ���ل ف��روزي��ن��ون��ي امل���ب���اراة منتشيا
بالتفوق مؤخرا على بارما وفيورنتينا في
أول م��رة يحقق فيها ف��وزي��ن متتاليني في
دوري األضواء.
ورغم ذلك تعرضت آمال الفريق صاحب
امل��رك��ز قبل األخ��ي��ر النتكاسة ف��ي مواصلة
النتائج اإليجابية عندما وضع ناينجوالن
الكرة برأسه في املرمى بعد كرة عرضية من
زميله دانيلو دامبروسيو.
وضاعف الفريق الزائر تقدمه قبل نهاية

الشوط األول بعد خطأ ضد ميالن شكرينيار
داخل املنطقة ونفذ بريشيتش ركلة اجلزاء
بنجاح.
وت��ط��ور أداء ف��روزي��ن��ون��ي ف��ي الشوط
الثاني وقلص كاساتا الفارق بتسديدة من
حافة املنطقة رغم محاولة احل��ارس سمير
هاندانوفيتش إبعاد الكرة.
وأهدر ماورو إيكاردي مهاجم إنترميالن
فرصة من م��دى قريب لكن زميله فيسينو
ضمن االنتصار بعد هجمة مرتدة في الثواني
األخيرة.
وبقي فروزينوني ف��ي امل��رك��ز  19وقبل
األخير برصيد  23نقطة ويتأخر بثماني
نقاط ع��ن صاحب امل��رك��ز  17ال��ذي يشغله
بولونيا.

وفك بورتالند ترايل باليزرز نحس عروضه املخيبة في عامي 2017
و ،2018واستهل حملته في األدوار اإلقصائية هذا املوسم بفوز ثمني على
ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر .99-104
وف��رض دام��ي��ان ليالرد نفسه جنماً للمباراة بتسجيله  30نقطة،
وأض��اف سي دجي ماكولوم  24نقطة ،لكن بورتالند يدين بفوزه أكثر
إلى العب ارتكازه التركي إنيس كانتر الذي سجل  20نقطة مع  18متابعة
وصدتني.

لقطة من مباراة ميلووكي باكس وديترويت بيستونز

