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سان جيرمان يسدل الستار على موسمه باخلسارة أمام رانس

رياضة

ميسي يتصدر هدافي أوروبا
للعام الثالث على التوالي

ليونيل ميسي

لقطة من مواجهة باريس سان جيرمان ورانس

أنهى باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم املوسم بطريقة سيئة
باخلسارة  1-3أمام مستضيفه ستاد رانس في
مباراة ابتعد فيها احلارس املخضرم جيانلويجي
بوفون كثيرا عن مستواه املعهود.
وشارك بوفون أساسيا على حساب ألفونس
أريوال وأنقذ مرماه من فرصتني خطيرتني حني
ح��اول ستاد ران��س مباغتة س��ان جيرمان في
الهجمات املرتدة قبل أن تسوء األمور للحارس
اإليطالي.
ودفع سان جيرمان الثمن بعد هجمة مرتدة
في الدقيقة  36هز منها عبد الرحمن بابا الشباك
بتسديدة مرت من بني ساقي بوفون.
وضاعف ماتيو كافارو الغلة لصالح ستاد
رانس في الدقيقة  56بتسديدة قوية من داخل
منطقة اجلزاء باغتت بوفون.

وب��دا كيليان مبابي ،ال��ذي ك��ان يحتاج إلى
أربعة أه��داف ليعادل حصيلة ليونيل ميسي
في ال��دوري مع برشلونة هذا املوسم والبالغة
 36هدفا ،بال حول أو قوة حتى دبت فيه الروح
ليقلص الفارق بعدها بثالث دقائق من مسافة
قريبة.
وك���ان ه��ذا ال��ه��دف  33ملبابي ف��ي ال���دوري
الفرنسي ه��ذا املوسم في أكبر حصيلة لالعب
فرنسي في دوري األض���واء منذ أح��رز فيليب
كونديه  36هدفا مع نانت في .1966
وحسم بابلو شافاريا النتيجة بعدما سجل
الهدف الثالث لفريق ستاد ران��س في الوقت
احملتسب بدل الضائع.
وأنهى سان جيرمان املوسم برصيد  91نقطة
بينما احتل ستاد رانس املركز الثامن برصيد 55
نقطة.

موناكو ينجو من الهبوط
وحافظ موناكو على مكانه في دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم رغم اخلسارة 2-صفر
أم��ام مستضيفه نيس أول م��ن أم��س ف��ي اجلولة
اخلتامية للموسم بعد أن كان قريبا من الهبوط
بينما غادر كاين األضواء.
ويحتل موناكو املركز  17برصيد  36نقطة
متفوقا بنقطتني على ديجون الذي سيواجه النس
في ملحق الهبوط والصعود بعد فوزه على ضيفه
تولوز .1-2
وسينضم كاين إلى جاجنون الهابط بالفعل في
دوري الدرجة الثانية املوسم املقبل بعد خسارته
1صفر على أرضه أمام بوردو ليحتل املركز قبلاألخير في الترتيب برصيد  33نقطة.
وبدأ موناكو املباراة أمام نيس على ملعب اليانز

ريفييرا وه��و يتفوق بفارق األه��داف على كاين،
الفريق الوحيد الذي كان ميلك الفرصة للحاق به،
لكنه تأخر بهدف على عكس سير اللعب.
ووض��ع بنوا بدياشيلي الع��ب موناكو الكرة
باخلطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت متريرة
عرضية في الدقيقة  36ليتقدم نيس بهدف قبل أن
يضاعف ميكائيل لو بيهان الغلة بعد االستراحة
من ركلة جزاء .وعاد املدرب ليوناردو جاردمي إلى
موناكو في يناير كانون الثاني بعد أن حل تييري
هنري بدال منه في اكتوبر وأنقذ املدرب البرتغالي
النادي الذي حصد  15نقطة في سبع مباريات بني
فبراير ومنتصف مارس.
وبعدما حسمت بطاقات التأهل لدوري األبطال
والدوري األوروبي بالفعل األسبوع املاضي خسر
ليل صاحب املركز الثاني  1-3أمام مستضيفه ستاد
رين وفاز أوملبيك ليون ،الثالث 2-3 ،على نيم.

حكيم زياش

حامل الكرة ،وكذلك سرعة تغيير طريقة اللعب مبا يتناسب مع
حيثيات كل مباراة.
في املقابل ،أش��ارت تقارير صحافية سابقة إل��ى أن أياكس
أمستردام ال ميانع في انتقال حكيم زياش إلى فريق آخر ،وأردفت
أن نادي العاصمة الهولندية يريد احلصول على عرض جيد من
أجل السماح للدولي املغربي بالرحيل.

واجلدير ذكره أن حكيم زياش ( 26عاماً) شارك في  49مباراة
مع أياكس أمستردام في جميع البطوالت ،وسجل  21هدفاً وصنع
 24أخرى.
ويرتبط الدولي املغربي بعقد ينتهي مع فريقه الهولندي في
صيف  ،2021فيما تبلغ القيمة املالية لالعب حاليا تقريباً 35
مليون يورو ،حسب ما أورد موقع «ترانسفر ماركت».

ثوب جديد ملالعب روالن غاروس
يتبقى عدد قليل من العمال في موقع البطولة
لكن مالعب روالن ج��اروس اجلديدة ستكون
مستعدة الستقبال اجلماهير والالعبني عندما
تنطلق البطولة الرئيسية اليوم األح��د وسط
أج��واء راقية في ملعب فيليب شاترييه الذي
أعيد بناؤه بنسبة  80في املئة إضافة إلى ملعب
جديد.
ويحمل امللعب اجلديد اس��م سيمون ماتيو
ثاني أكثر العبة تتويجا باأللقاب في فرنسا
ويسع خمسة آالف مقعد ويقع وس��ط مروج
خضراء حت��وي صوبات زراعية تعود للقرن
التاسع عشر.
وشملت عملية التجديد الشاملة مبالعب
روالن ج���اروس توسيع مقر البطولة وسط
منطقة سير دوت��ي اخلالبة والتي تضم ستة
آالف متر مربع من الصوبات الزراعية التي
تعود إل��ى ع��ام  1898وتضم أع��م��ال النحات
أوجست رودان.
ويحيط مبلعب سيمون ماتيو أربع صوبات
زراعية تضم نباتات نادرة ومع التوسع أضيف
 1300متر من الصوبات إلى املساحة األصلية.
وق��ال جي فورجي مدير البطولة «نحظى
أخيرا مبلعب جديد في روالن جاروس وأتوق
لرؤية أول العبني في ه��ذا امللعب واعتقد أن
األجواء ستكون حماسية ورائعة».
وأض��اف «امللعب نسخة مصغرة من فيليب

مالعب روالن غاروس اجلديدة مستعدة الستقبال اجلماهير والالعبني اليوم

شاترييه ومحاط مبساحات خضراء وهو ملعب
فريد من نوعه.
وت��اب��ع «ال�لاع��ب��ون ال��ذي��ن ي��ش��ارك��ون في
وميبلدون أو في بطوالت أخ��رى ضمن األربع
الكبرى ق��د يعتبروا مالعب روالن ج��اروس

إيفرتون يضم لوسل حارس هدرسفيلد
قال إيفرتون املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم
إنه سيضم ح��ارس املرمى يوناس لوسل ملدة ثالث سنوات بعد
انتهاء عقده مع هدرسفيلد تاون الذي هبط للدرجة الثانية.
وينتهي عقد لوسل مع هدرسفيلد بنهاية الشهر املقبل وبعدها
سينتقل احل��ارس البالغ عمره  30عاما إلى جوديسون بارك في
صفقة انتقال مجاني بعد التوقيع على عقد مبدئي.
وشارك حارس الدمنرك ،الذي انضم إلى هدرسفيلد قادما من
ماينتس في موسم  ،2018-2017في  31مباراة بالدوري املوسم
املنقضي لكن فريقه تذيل الترتيب.
وسينافس لوسل مع احلارس األول ملنتخب اجنلترا جوردان
بيكفورد من أجل مكان في تشكيلة إيفرتون األساسية.

غموض برشلونة حول غريزمان
مينح يونايتد األمل

ليفربول يراقب حكيم زياش
بعدما جذب أنظار أندية أوروبية كبيرة ،يُتوقع أن يخوض جنم
أياكس أمستردام الهولندي ،املغربي حكيم زياش ،جتربة كروية
جديدة§.
وك��ان اسم الدولي املغربي مطروحاً بقوة على طاولة فريق
إجنليزي ف��از بعدة أل��ق��اب محلية وق��اري��ة ف��ي عالم الساحرة
املستديرة.
يعيش جنم أياكس أمستردام أزه��ى أيامه في عالم الساحرة
املستديرة ،إذ كان الدولي املغربي ط��وال هذا املوسم أحد أعمدة
أياكس أمستردام الرئيسية ،وساهم بقوة في تتويجه بلقب الدوري
الهولندي ،فضالً عن وصوله إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروبا.
وجذبت موهبة الدولي املغربي بقوة أنظار عدة أندية أوروبية
عمالقة ،السيما مع رغبة الالعب في خوض جتربة كروية جديدة
بعيدا ً عن الدوري الهولندي.
ويبدو أن زياش قريب أكثر من أي وقت مضى من االنتقال إلى
فريق جديد.
وفي هذا الشأن ،أوردت صحيفة سبورت بيلد األملانية أن اسم
حكيم زياش ضمن قائمة أسماء وضعها ليفربول من أجل التعاقد
معها في فترة االنتقاالت الصيفية ،وأض��اف أن الدولي املغربي
سيشكل إضافة قوية إلى هجوم «ال��ري��دز» بقيادة محمد صالح
وساديو ماني.
وميكن حلكيم زياش أن ينشر سحره الكروي برفقة ليفربول،
إذ يتمتع صاحب القدم اليسرى الساحرة مبرونة كبيرة فوق
املستطيل األخضر ،ما يساعده على التأقلم مع خطط يورغن كلوب
التكتيكية.
وزي��ادة على ذل��ك ،تُناسب طريقة لعب «الريدز» حكيم زيان
بشكل جيد للغاية ،خاصة أسلوب اللعب الهجومي والضغط على

أصبح ليونيل ميسي أول العب يفوز باحلذاء الذهبي ،ألكثر
العبي مسابقات ال��دوري الكبرى في أوروب��ا تسجيال لألهداف،
للموسم الثالث على التوالي بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة
رصيد الهداف األرجنتيني مع ختام الدوري الفرنسي.
وحقق ميسي هذا اإلجناز للمرة السادسة في مسيرته ،ليعزز
رقمه القياسي ،بعدما سجل  36هدفا مع برشلونة في الدوري بينما
أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى  33هدفا بعدما أحرز
هدفا باريس سان جيرمان الوحيد في اخلسارة  1-3أمام ستاد
رانس.
وفي الوقت ال��ذي ساعد فيه ميسي برشلونة على إح��راز لقب
الدوري اإلسباني الشهر املاضي فإن الالعب البالغ عمره  31عاما
قال يوم اجلمعة إنه ال يفكر كثيرا في جائزة احل��ذاء الذهبي بعد
معاناة ناديه في اخلروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام
ليفربول.
وقال ميسي في مؤمتر صحفي” :لم أكن أفكر في هذه اجلائزة
على اإلطالق .ال نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول وأنا ال أفكر في
اجلوائز الشخصية“.

عتيقة ال��ط��راز واعتقد أنهم يدعمون التحول
الشامل في روالن جاروس في آخر عامني».
وأكمل «اآلن ميكننا بيع املزيد من التذاكر
والترحيب بعدد أكبر من املشجعني واستقبال
جنوم في مالعب فخمة».

وستكتمل أع��م��ال التجديد ف��ي  2020مع
إضافة سقف قابل للطي بامللعب الرئيسي فيليب
شاترييه مثل مالعب بقية البطوالت األرب��ع
الكبرى.
وق��ال روج��ر فيدرر احملبوب من اجلماهير،
والذي حقق لقبه الوحيد في فرنسا املفتوحة في
« ،2009أشعر أنني ال زلت في روالن جاروس
القدمية .حتتفظ البطولة بلمستها املميزة وأنا
متشوق بالطبع لرؤية املالعب عند االمتالء
باجلماهير».
وحافظت البطولة على الهوية الفرنسية
باطالق اسم ماتيو على امللعب اجلديد تقديرا
الجنازات الالعبة احلاصلة على لقبني في فرنسا
املفتوحة للفردي وكانت من عناصر املقاومة في
احلرب العاملية الثانية.
وق��ال فورجي «اختيار هذا االس��م له مغزى
ألن س��ي��م��ون م��ات��ي��و ك��ان��ت بطلة رائ��ع��ة في
التنس وبطلة عظيمة في املقاومة ولم تتردد
ف��ي املخاطرة بحياتها لدعم اجل��ن��رال ش��ارل
ديجول وهذه شخصية يجب أن نهتدي بها نحن
واألجيال األصغر».
وميكن للجمهور والالعبني هذا العام توديع
امللعب رقم واحد املعروف باسم «حلبة مصارعة
الثيران» ،بسبب تصميمه الدائري واألج��واء
الرائعة ،قبل هدمه من أج��ل متديد مساحات
العشب.

يبدو أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع أنطوان
غريزمان سيمنح جرعة أمل إضافية ملانشستر يونايتد ،إذ صحيفة
بريطانية أن إدارة «الشياطني احلمر» ب��دأت تتحرك من أج��ل ضم
املهاجم الفرنسي في «امليركاتو» الصيفي .وذكرت صحيفة اإلندبندت
البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد فتح قنوات االتصال مع النجم
الفرنسي أنطوان غريزمان ،من أجل ضمه في فترة االنتقاالت الصيفية،
مضيفة أن إدارة «الشياطني احلمر» ترى أن إمكانية حسم الصفقة أمر
وارد للغاية .وتابع املصدر أن مانشستر يونايتد يُعول على محيط
الدولي الفرنسي ،السيما أخاه وعائلته ،بهدف إقناعه بارتداء قميص
النادي اإلجنليزي العريق بداية من املوسم املقبل.
وأردف��ت اإلندبندت أن مدرب مانشستر يونايتد ،النرويجي أولي
غونار سولشار ،بحاجة ماسة إلى العب من طينة غريزمان في الفريق.
ونوه الصحيفة إلى أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع
غريزمان يمُ هد الطريق أمام مانشستر يونايتد لضم الفائز بكأس العالم
األخيرة مع منتخب «الديوك».
مشيرة إلى أنه بينما يتحمس البعض في إدارة برشلونة للتعاقد
مع غريزمان ملا ميتلكه من موهبة كروية كبيرة ،فإن البعض اآلخر ال
يري جدوى إنفاق مبلغ كبير (أكثر من  100مليون يورو) على ضم
الالعب الفرنسي .وتابعت صحيفة اإلندبندنت بالقول إن هناك عدة
عوامل ترجح كفة انتقال غريزمان إلى مانشستر يونايتد ،من بينها
عدم اهتمام أندية أوروبية كبيرة بخدمات الالعب على غرار مانشستر
سيتي وريال مدريد ،مضيفة أن الالعب ال يدخل كذلك في خطط باريس
سان جيرمان احلالية ،.بيد أن األمر ميكن أن يتغير في حال انتقال
كيليان مبابي إلى ريال مدريد.
وكان غريزمان قريباً للغاية من االنتقال إلى برشلونة في السنة
املاضية ،إال أن صاحب القدم اليسرى الساحرة أدار ظهره للفريق
الكاتالوني في اللحظة األخيرة وفضل االستمرار مع فريقه اإلسباني
أتلتيكو مدريد ،الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة.
وأعلن أنطوان غريزمان قبل أيام رحيله رسمياً عن أتلتيكو مدريد،
وذل��ك بهدف رغبته في خوض جتربة كروية جديدة ،فيما أشارت
عدة تقارير صحافية إلى أن غريزمان ينتظر حترك برشلونة من أجل
االنتقال إلى الفريق الكتالوني في «امليركاتو» الصيفي.

أرسنال وتشلسي يعيدان أكثر من
نصف التذاكر الرتفاع التكلفة
أعاد ناديا أرسنال وتشلسي اإلنكليزيان أكثر من نصف التذاكر
املخصصة ملشجعيهما حلضور نهائي مسابقة الدوري األوروبي
«يوروبا ليغ» في كرة القدم األسبوع املقبل ،في ظل الكلفة العالية
التي يواجهها املشجعون لالنتقال الى مدينة باكو املضيفة.
وأث��ارت إقامة املباراة في عاصمة أذربيجان انتقادات واسعة
السيما للمسافة البعيدة التي تفصلها عن لندن (نحو أربعة آالف
كلم) والكلفة املرتفعة التي سيتكبدها املشجعون الراغبون بالسفر
حلضورها .وبحسب التقديرات ،ونظرا لغياب الرحالت اجلوية
املباشرة بني لندن وباكو ،سيضطر الراغبون في احلضور الى
أذربيجان دفع أكثر من ألف جنيه استرليني ( 1300دوالر) لشراء
تذاكر سفر ،دون احتساب تذاكر املباراة واإلقامة.
وأعاد الناديان نحو نصف التذاكر املخصصة لهما ،والتي بلغ
مجموعها اإلجمالي  12ألف تذكرة .وأكد أرسنال لوكالة فرانس
برس أنه أعاد  2200تذكرة من أصل ستة آالف مخصصة له ،بينما
تشير التقديرات الى أن تشلسي باع ألفي تذكرة فقط من التذاكر
املخصصة له.
في املقابل ،نفى االحتاد األوروبي (ويفا) في بيان تلقت فرانس
برس نسخة منه ،أن يكون الرعاة قد أعادوا أيضا جزءا من التذاكر
املخصصة لهم في مدرجات ملعب باكو األوملبي البالغة سعته نحو
 68ألف متفرج.
وأوضح «غالبية هذه التذاكر مت بيعها الى مشجعني محليني في
أذربيجان ،ونحن على ثقة بأن التذاكر املتبقية سيتم بيعها أيضا
ألن الطلب مرتفع جدا» على املباراة املقررة في  29مايو احلالي.

