
أح������رز ري���ت���ش���ارل���ي���س���ون وج��ي��ل��ف��ي 
سيجوردسون هدفني ليفوز إيفرتون -2صفر 
على ضيفه تشيلسي في ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم أول من أمس ويوجه ضربة 
آلم��ال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وتقدم البرازيلي ريتشارليسون بهدف 
إليفرتون بعدما تابع تسديدة زميله دومينيك 
كالفرت-ليوين التي رده��ا احل���ارس كيبا 

أريزاباالجا في الدقيقة 49.
وأصبحت النتيجة -2صفر إليفرتون 
ب��ع��دم��ا ت��اب��ع س��ي��ج��وردس��ون رك��ل��ة ج��زاء 
نفذها بنفسه ورده��ا احل��ارس أريزاباالجا 
واحتسبت بعد خطأ من ماركوس ألونسو ضد 

ريتشارليسون.
وقال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون ”سيكون 
من األسهل بالنسبة لي احلديث عن الشوط 
الثاني. لم أحب الشوط األول على اإلطالق ولم 
نكن نلعب بالشكل املطلوب من الدقيقة األولى.

”أبلغت الالعبني بني الشوطني أنه يجب 
عليهم اللعب بشكل مختلف وهو ما فعلوه. 

أظهر الالعبون شخصية رائعة“.
ولم يظهر إيفرتون بالفعل بشكل جيد في 
الشوط األول لكنه تطور كثيرا بعد االستراحة 
وكاد أن يتقدم في بداية الشوط الثاني عندما 
سدد أندريه جوميز كرة قوية من مدى بعيد 

وسيطر على اللقاء.
ول��م يكن تشيلسي محظوظا عندما بدأ 
املباراة بقوة وسدد إيدن ه��ازارد كرة أنقذها 
احل����ارس ج����وردان ب��ي��ك��ف��ورد ف��ي الدقيقة 
السادسة قبل أن يسدد كرة قوية في القائم 

بعد دقيقة واحدة.
وأصبح رصيد إيفرتون 40 نقطة وتقدم 
إلى املركز 11 بينما بقي تشيلسي في املركز 
ال��س��ادس برصيد 57 نقطة م��ن 30 مباراة 
وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد 

وثالث نقاط عن أرسنال رابع الترتيب.
ولم يكن بوسع ماوريتسيو ساري مدرب 

تشيلسي تبرير الهزمية.
وقال املدرب اإليطالي ”ال أعرف والالعبون 

ال يعرفون م��اذا حدث في الشوط الثاني. ال 
أستطيع شرح ما حدث.

”لعبنا أفضل شوط أول هذا املوسم وكان 
ميكننا تسجيل أربعة أو خمسة أه��داف ثم 

توقفنا فجأة عن اللعب. هذا أمر غريب ولقد 
توقفنا عن الدفاع وشن هجمات مرتدة“.

وأض��اف ”املشكلة كانت ذهنية في امللعب 
لذا لم تكن هناك أهمية لألسلوب أو الطريقة 

اخلططية. لم يتعلق األمر بالدوافع ألننا بدأنا 
بشكل رائع جدا“.

قدم أنخيل دي ماريا أداء شبه مثالي، فسجل هدفني وصنع آخر 
ليفوز باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة األولى الفرنسي 

لكرة القدم 3-1 على أوملبيك مرسيليا أول من أمس.
وسبب الالعب األرجنتيني متاعب لدفاع الفريق الزائر طيلة املباراة، 
وأضاف هدفيه إلى الهدف االفتتاحي الذي سجله كيليان مبابي ليرفع 

باريس سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة من 28 مباراة.
وتعادل مرسيليا، غرمي باريس سان جيرمان التقليدي، عن طريق 
فالير جيرمان بعد ثوان من انطالق الشوط الثاني ويحتل املركز الرابع 

برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.
وُطرد ستيف مانداندا حارس مرسيليا بعد 62 دقيقة بسبب ملس 

الكرة باليد خارج منطقة اجلزاء.
وفي وقت سابق يوم األحد، فاز أوملبيك ليون صاحب املركز الثالث 
3-2 على مونبلييه ليصبح على بعد أربع نقاط من ليل الذي تعرض 
لهزمية مفاجئة -1صفر مبلعبه أمام موناكو يوم اجلمعة ويتأخر اآلن 
بفارق 20 نقطة وراء باريس سان جيرمان كما لعب مباراة أكثر من 
منافسه. وفي استاد بارك دي برينس، قامت اجلماهير باخالء مدرج 
أوتي قبل انطالق املباراة مباشرة في احتجاج على خروج باريس سان 
جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد في وقت 

سابق هذا الشهر. وكتب املشجعون في الفتة ”نحن ال ننسى“.
لكن في ظل تسجيل مرسيليا لهدف واح��د على األق��ل في آخر 13 
مباراة بالدوري وتسجيل باريس سان جيرمان في جميع مبارياته 27 

السابقة في الدوري الفرنسي، توقعت اجلماهير مشاهدة أهداف.
وحصل املشجعون على املكافأة في الدقيقة الثانية من الوقت 

احملتسب بدل الضائع في الشوط األول.
وتفوق دي ماريا، ال��ذي ألغي له هدف مبكر بداعي التسلل بعد 
مراجعة حكم الفيديو املساعد، على ثالثة من العبي مرسيليا خارج 

منطقة اجلزاء ليبدأ هجمة مرتدة سريعة.
وم��رر الالعب األرجنتيني إلى مبابي على يساره ليضع مهاجم 
فرنسا الكرة بهدوء في شباك مانداندا مسجال هدفه 26 في 23 مباراة 
بالدوري هذا املوسم. لكن مبابي أض��اع ركلة ج��زاء في الوقت بدل 

الضائع.
وكان باريس سان جيرمان متقدما لكنه فقد بالفعل ظهيريه داني 

ألفيس وتوماس مونييه بسبب اإلصابة.
وعادل جيرمان النتيجة بتسديدة منخفضة بعد متريرة من لوكاس 
أوكامبوس داخل املنطقة، لكن دي ماريا أعاد التفوق لفريق العاصمة 
سريعا. وانطلق من اجلناح األمين ثم عاد لداخل امللعب قبل أن يسجل 

في الزاوية البعيدة في الدقيقة 55.
وبعد ست دقائق أخرى وعقب هجمة مرتدة أخرى قادها دي ماريا، 
ملس مانداندا الذي خرج من مرماه الكرة بيده إليقاف متريرة الالعب 
األرجنتيني. وُطرد احلارس واستقرت تسديدة دي ماريا الرائعة من 
30 مترا من الركلة احلرة في شباك احلارس البديل يوهان بيليه الذي 

لم يكن ملس الكرة بعد.

رياضة14 alwasat.com.kw3399 الثالثاء 12 من رجب 1440 ه�/ 19 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العددTuesday 19th March 2019 - 12 th year - Issue No.3399

دي ماريا يحتفل بهدفه األول

دي ماريا يقود سان جيرمان لفوز ثمني 
على مرسيليا في الدوري الفرنسي

كأس إجنلترا: برايتون 
يصطدم مبانشستر 

سيتي في نصف النهائي
أوقعت قرعة نصف نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم فريق 
مانشستر سيتي في مواجهة برايتون، بينما يلعب وولفرهامبتون مع 

مع واتفورد.
وك���ان ب��راي��ت��ون ق��د بلغ ال���دور نصف النهائي ب��ك��أس االحت��اد 
اإلجنليزي لكرة القدم بفوز 5-4 بركالت الترجيح على ميلوول األحد، 

بعدما بدأ عودته قبل دقيقتني من النهاية ليتعادل 2-2.
وأط��اح مدافع ميلوول، جيك كوبر، بركالت الترجيح السادسة 
فوق العارضة بعدما سدد غلني موراي مهاجم برايتون في العارضة، 

وتصدى ماترايان لركلة من مالون روميو العب ميلوول.
وهذه هي أول مرة يصل فيها برايتون إلى الدور قبل النهائي بكأس 
االحتاد منذ عام 1983، لكنه أمام مهمة صعبة جدا مبواجهة مانشستر 

سيتي في نصف النهائي.

هازارد يضغط على تشيلسي 
لالنضمام إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أمس اإلثنني، أن جنم تشيلسي، 
البلجيكي إيدن هازارد، لن يتخلى عن حلمه باالنضمام لصفوف ريال 
مدريد اإلسباني، وأنه يجري مفاوضات في الوقت الراهن مع إدارة 

ناديه متهيداً إلمتام صفقة انتقاله الصيف املقبل.
أش��ارت صحيفة آس اإلسبانية إلى أن ه��ازارد صرح في أكثر من 
مناسبة طوال السنوات األخيرة برغبته في االنتقال إلى صفوف ريال 

مدريد، وأن هذا األمر حلمه األكبر منذ طفولته.
وأوضحت الصحيفة أن املقربني من الالعب البلجيكي اعترفوا بأن 
عودة املدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب املدير الفني لريال 
مدريد أسعدت هازارد كثيراً، كون زيدان كان أول من رشحه للعب في 

»امللكي« بعام 2010.
ورغم ذلك، أكدت هذه املصادر بأن عودة زيدان لريال مدريد ليست 
هي الدافع وراء رغبة ه��ازارد املؤكدة في االنضمام لناديه املفضل، 
حيث أنه اتخذ قراره باالنتقال إلى نادي العاصمة اإلسبانية سواء 

حتت قيادة زيدان أو غيره من املدربني.
وأحملت آس إلى أن جناح صفقة انتقال ه��ازارد من تشيلسي إلى 
ريال مدريد ال تعتمد على قرار الالعب البلجيكي وحسب، بل إن األمر 
يتعلق بصورة أكبر باالتفاق ال��ذي سيبرمه الناديان اإلجنليزي 

واإلسباني.
وترى آس أن العقوبة املوقعة على تشيلسي والتي تقضي بحرمانه 
من عقد صفقات شراء العبني جدد حتى 2020 لن تؤثر على قراره 
ببيع هازارد إلى ريال مدريد، كما قدرت قيمة الصفقة بني 100 و120 

مليون يورو.

إيفرتون يوجه ضربة آلمال تشيلسي في دخول املربع الذهبي

البرازيلي ريتشارليسون أحرز هدف إيفرتون األول

كلوب: أصبح من الصعب 
هزمية ليفربول

وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، فوز فريقه 2-1 على فولهام 
بأنها مباراة متواضعة، لكن النتيجة مذهلة بعد عودته إلى صدارة 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بإستاد كريفني كوتدج.
وسمح الفوز الصعب لليفربول بالقفز بنقطتني فوق مانشستر 

سيتي الذي ميلك مباراة مؤجلة.
واعترف كلوب أن »النتيجة جاءت مجاملة ألداء ليفربول، الذي 
تأثر باإلجهاد عقب الفوز الرائع 3-1 على مستضيفه بايرن ميونخ 

في دوري أبطال أوروبا يوم األربعاء«.
وق��ال كلوب »مباراة متواضعة لكن نتيجة مذهلة.. قبل إدراك 
التعادل بنحو خمس إلى عشر دقائق ارتكبنا العديد من األخطاء 
البسيطة.. سيطرنا على املباراة متاماً ثم قدمنا الكرة إلى فولهام.. 

مررنا بأسبوع عصيب«.
وأضاف املدرب األملاني: »كنت واثقاً من أننا لن نشعر بالذعر ولن 
نتوتر بالقدر الذي كنتم تنتظرونه.. نحن على دراية بهذا املوقف.. 
الفرق األخرى جتد صعوبة في الفوز علينا، لذا فهذا يعني أننا منلك 

فرصة للفوز باللقب«.
ويعتمد كلوب على فريقه في احلفاظ على الزخم للفوز بلقب 
الدوري للمرة األولى منذ 1990، ومع عدم إمكانية ارتكاب أي خطأ 

ساند املدرب األملاني فريقه ملواصلة الصراع حتى النهاية.
وقال كلوب: »ال يبدو أن سيتي سيفقد العديد من النقاط لذا فعلينا 
مواصلة الفوز.. انتصار اليوم مهم جداً.. ميكن مشاهدة ذلك في رد 
فعلنا بعد املباراة.. اآلن من املهم أن يعود الالعبون بحالة جيدة بعد 

فترة التوقف الدولي«.

فيالدلفيا يحجز مقعده 
في »البالي أوف« بعد 

الفوز على ميلووكي باكس
ضمن فيالدلفيا سفنتي سيكسرز بطاقته لألدوار النهائية »بالي 
أوف« لدوري كرة السلة األميركي للمحترفني، بفوزه على ميلووكي 
باكس 130-125 على رغم تسجيل جنم املضيف اليوناني يانيس 

أنتيتوكومنبو 52 نقطة هي األعلى في مسيرته.
وانتهت املواجهة بني العمالق اليوناني والنجم الكاميروني 
لفيالدلفيا جويل إمبييد لصالح األخير الذي متكن مع 40 نقطة و15 
متابعة، من انتزاع بطاقة التأهل لفريقه الذي يحتل حالياً املركز 
الثالث في ترتيب املنطقة الشرقية، مع 45 فوزاً و25 خسارة )من 

أصل 82 مباراة للموسم املنتظم(.
وضمن فيالدلفيا إنهاء املوسم في أحد املراكز الثمانية األولى 
للمنطقة الشرقية )املؤهلة للبالي أوف(، حتى ولو خسر كل مبارياته 
املتبقية، إذ أن في رصيد صاحب املركز التاسع حاليا 33 فوزا و38 
خسارة. وأت��ى فوز فيالدلفيا مطعماً بنكهة إسقاط صاحب أفضل 
سجل في الدوري حالياً، على أرضه، في مباراة متتع فيها الضيوف 
باألفضلية في معظم مراحلها، وصنعوا فارقاً وصل إلى 14 نقطة في 

الربع الثاني.
ويدين فيالدلفيا في فوزه بالدرجة األولى الى إمبييد الذي حقق 
»دب��ل دب��ل« )10 على األق��ل في اثنتني من الفئات االحصائية في 
املباراة( للمرة الثانية واخلمسني في مسيرته، كما أنها املرة اخلامسة 
والعشرين التي يسجل فيها 30 نقطة ويحقق عشر متابعات على 

األقل في مباراة واحدة.
وسجل إمبييد 18 من نقاطه في الربع األخير الذي أنهاه ميلووكي 
متفوقاً 43-41. وقال بعد املباراة »هم أفضل فريق حالياً في الدوري 
إذا ما نظرنا ال��ى سجلهم )ع��دد االن��ت��ص��ارات وال��ه��زائ��م(. الفريق 
املتصدر. شعرت أننا كنا في حاجة إلى تسجيل موقف. كان علينا 

احلصول على هذا الفوز«.
أضاف »أعتقد اننا قدمنا مباراة قوية في الشوط األول. في الثاني 
كان هو )أنتيتوكومنبو( أفضل. هو من الالعبني الذين يصعب الدفاع 

ضدهم«.
وكان اليوناني األفضل في فريقه بشكل ال لبس فيه، إذ سجل 52 
نقطة وأضاف 16 متابعة وسبع متريرات حاسمة، بينما كان األقرب 
إليه زميله كريس ميدلتون مع 19 نقطة وسبع متابعات وست 

متريرات.
في املقابل، سجل لفيالدلفيا إمبييد 40 نقطة و15 متابعة وست 
متريرات حاسمة، وجيمي باتلر 27 نقطة وست متابعات وثالث 

متريرات.

هازارد يسعى للرحيل إلى ريال مدريد

 أحرز النمساوي دومينيك تيم لقبه األول 
في سلسلة بطوالت األساتذة من فئة 1000 
نقطة بعدما عوض تأخره مبجموعة ليهزم 
روج���ر ف��ي��درر 3-6 و6-3 و7-5 ويفوز 

ببطولة إنديان ويلز املفتوحة للتنس.
وف��ي املجموعة احلاسمة، انتقل الزخم 
لصالح تيم عندما أطلق ضربة ناجحة أمامية 
قوية مبحاذاة اخلط اجلانبي ليكسر إرسال 

فيدرر ويتقدم 5-6.
وس��ق��ط ال��الع��ب النمساوي على ظهره 
وغطى وجهه بيديه عندما سدد فيدرر، الذي 
كان يسعى إلحراز لقبه السادس في إنديان 
ويلز واللقب 101 في املجمل، في الشبكة في 

نقطة املباراة.
وق���ال ت��ي��م م��وج��ه��ا ح��دي��ث��ه إل���ى ف��ي��درر 
احلاصل على 20 لقبا في البطوالت األربع 
الكبرى خالل مراسم تسليم الكأس ”يسعدني 
التنافس معك، والتعلم منك، واللعب مع 

واحد من أساطير التنس عبر العصور“.
وأض���اف ضاحكا ”أشعر بأنني ليس 
من حقي تهنئتك، لديك 88 لقبا أكثر مني، 
ل��ذا أمتنى فقط أن تلعب لفترة أط��ول وأن 
نحظى بفرصة خوض مباريات نهائية كبيرة 

أخرى“.
وحتلى فيدرر بروح رياضية بعد خسارته 
في النهائي بصحراء جنوب كاليفورنيا للعام 

الثاني على التوالي.
وقال ”كانت فترة رائعة بالنسبة لي رغم 

أن األمور لم تسر بشكل جيد اليوم.

”يا ل���ه م���ن أس���ب���وع رائ����ع بالنسبة 
ل��دوم��ي��ن��ي��ك. ل��ع��ب ب��ص��ورة م��ذه��ل��ة طيلة 

األسبوع. أنت تستحقها“.
أندريسكو تصعق كيربر

وفي منافسات السيدات حققت الكندية 
الشابة بيانكا أندريسكو فوزا مفاجئا على 
أجنليك كيربر املصنفة الثامنة بنتيجة 
6-4 و3-6 و6-4 لتفوز ببطولة إنديان 
ويلز املفتوحة للتنس وحتقق أول لقب في 

مسيرتها.
واستخدمت أندريسكو قدراتها اإلبداعية 
وتسديداتها القوية لتهزم الالعبة األملانية 
رغ��م معاناتها م��ن آالم ف��ي الكتف األمي��ن 
في ي��وم ح��ار ومشمس في صحراء جنوب 

كاليفورنيا.

وأطاحت الالعبة الكندية البالغ عمرها 
18 عاما مبضربها وسقطت على ظهرها 
عندما سددت كيربر ضربة خلفية في الشبكة 
لتمنح أندريسكو املشاركة ببطاقة دعوة أكبر 

انتصار في مسيرتها القصيرة.
وقالت في مقابلة بامللعب ”كانت واحدة من 

أصعب املباريات التي خضتها في حياتي“.
وترغب أندريسكو في السير على خطى 
املصنفة األول���ى عامليا اليابانية نعومي 
أوساكا التي فازت باللقب العام املاضي قبل 
أن حترز لقبي أمريكا املفتوحة وأستراليا 

املفتوحة.
وأضافت الالعبة الكندية ”اخلطوة القادمة 
هي إحدى البطوالت األربع الكبرى. لنرى إلى 

أين سيأخذني هذا االنتصار“.

- النمساوي دومينيك تيم بعد الفوز على فيدرر

تيم يتفوق على »األسطورة« فيدرر
 ويحرز لقب إنديان ويلز للتنس


