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بلغ باريس سان جيرمان بسهولة الدور الثاني والثالثني من 
كأس فرنسا بفوزه بسداسية نظيفة على مضيفه ليناس مونليري 

من الدرجة السادسة أول من أمس.
وخاض نادي العاصمة املباراة بغياب العديد من جنومه أبرزهم 
البرازيلي نيمار وكيليان مبابي واالرجنتيني أنخل دي ماريا كما 
جتري العادة في مباريات الكأس، قبل عودة عجلة الــدوري الى 
الدوران مع انتهاء فترة االستراحة الشتوية في العاشر من الشهر 

احلالي، حيث يستضيف موناكو في الثاني عشر منه.
وهدد سان جرمان، وصيف البطل رين وحامل الرقم القياسي 
بعدد األلقاب )12 من أصل 17 مباراة نهائية(، باكرا برأسية 
لالملاني ثيلو كيهرر تصدى لها احلــارس علي لوتومبا، تابعها 
نياننزو كواسي اال ان الدفاع انقذها في الثانية االخيرة من على خط 

املرمى )24(.
افتتح نادي العاصمة التسجيل بعد تبادل مميز بني االسباني 
أندر هيريرا وكوالن داغبا قبل أن تصل الكرة الى االخير على اجلهة 
اليمنى داخل املنطقة، مررها الى الفرنسي اجلزائري االصل عادل 
عوشيشي الــذي راوغ منافسه وســدد بيسراه في املرمى )30(، 

مسجال عن 17 عاما هدفه األول مع الكبار.
وفرط ليناس مونليري بفرصة معادلة النتيجة بعدما أهدر 
إيدريسا كانوتي ركلة جزاء تصدى لها احلارس االسباني سيرخيو 
ريكو )40(، لينطلق على إثرها سان جيرمان في هجمة مرتدة 
أسفرت عن هدف لالوروغوياني ادينسون كافاني الــذي شارك 
اساسيا للمرة االولى منذ التاسع من نوفمبر، بتسديدة بيسراه من 

داخل املنطقة بعد متريرة من االملاني يوليان دراكسلر )41(.
وارتبط كافاني )32 عاما(، الهداف التاريخي لسان جرمان، 
بالرحيل عن نــادي العاصمة الفرنسية خالل األشهر املاضية، 
السيما بعدما أبعده املدرب االملاني توماس توخل عن التشكيلة 
االساسية لبطل فرنسا في املوسمني املاضيني، بعد عودته في 
ــر أغسطس  تشرين األول/أكــتــوبــر من إصابة تعرض لها أواخ

املاضي أبعدته عن املنافسات.
وقد أفادت تقارير صحافية اسبانية في االسبوعني االخيرين 
الى امكانية انتقال املهاجم الى اتلتيكو مدريد خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية احلالية.
وسجل كافاني هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما 
وصلته الكرة الى داخل املنطقة من دراكسلر، اال انه خسرها لصالح 
الدفاع قبل أن يقتنصها االملاني وميررها على طبق من فضة الى 

االوروغوياني الذي أسكنها الشباك )60(.
حتول بعدها كافاني الى صانع اللعب بعد أن مرر الكرة الى 
االسباني بابلو سارابيا داخل املنطقة، فعزز األخير تقدم الضيوف 
بهدف رابع )63(، قبل أن يسجل سارابيا أيضا الهدف اخلامس 
لفريقه بتسديدة صاروخية بيسراه من على حدود منطقة اجلزاء 
)69(. واختتم الضيوف مهرجان االهداف عبر الكاميروني ايريك 
ماكسيم شوبو-موتينغ الــذي تابع الكرة على باب املرمى بعد 

تسديدة من كافاني، أفلتت من احلارس بعدما أوقفها )87(.
تريليساك يحرج مرسيليا

واحتاج مرسيليا الى ركالت الترجيح لعبور الدور الـ64 على 
حساب مضيفه املتواضع تريليساك من الدرجة الرابعة 2-4، 
وذلك بعد أن انتهى الوقتان األصلي واإلضافي بالتعادل 1-1 األحد 

في ليموج.
ووجد فريق املدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الذي يقدم 
أداء مميزا في الدوري احمللي هذا املوسم حيث يحتل الوصافة خلف 
غرميه باريس سان جيرمان حامل اللقب، نفسه متخلفا منذ الدقيقة 
األولــى بعد خطأ فادح من حارسه يوهان بيليه، إال أن دمييتري 
باييت أدرك التعادل في الدقيقة 20 من املباراة التي خاضها فريقه 

بعشرة العبني في الشوطني اإلضافيني بعد طرد الياباني هيروكي 
ساكاي في الثواني األخيرة من الوقت األصلي.

وحتول بيليه الى بطل وعوض هفوة الثواني األولى من اللقاء، 
بصده ركلتني ترجيحيتني ألصحاب األرض وجنب فريقه اخلروج 
من هذا الدور للموسم الثاني تواليا )خرج على يد فريق من الدرجة 

الرابعة أيضا بخسارته صفر2-(.
ــدوري، أفضل بكثير من مرسيليا  ولم يكن وضع ليل، رابــع ال
إذ عانى لبلوغ دور الـ32 والفوز على مضيفه راون-ليتاب من 
الدرجة اخلامسة 3-2، وذلك بعد أن سمح لألخير بالعودة الى 

اللقاء وتسجيله هدفني في ربع الساعة األخير.
وتأهل سانت إتيان دون عناء بتغلبه على مضيفه باستيا بورغو 
من الدرجة الثالثة بثالثية نظيفة، فيما فاز مونبلييه على مضيفه 

رميس سانت آن شاتيون من الدرجة السادسة -1صفر.
ــرز ليوم األحــد إذ ودع املسابقة  وكــان بريست الضحية األب
بخسارته أمــام مضيفه لــوريــان من الــدرجــة الثانية 1-2 بعد 
التمديد، فيما عبرت الفرق األخرى املمثلة للدرجة األولى الى دور 
الـ32، وهي نيس، ديجون، وأجنيه على حساب فرق من الدرجات 

الرابعة، الثانية واخلامسة تواليا.

تــوقــع مـــدرب مانشستر سيتي، اإلسباني 
بيب غوارديوال، أن يعتمد نظيره في مانشستر 
يونايتد،النرويجي أولي غونار سولشار اخلطة 
ذاتها التي انتهجها خالل لقائهما في الــدوري 
احملليالشهر املاضي، عندما يتواجهان اليوم 
ــاب الــدور  ــورد« فــي ذه ــراف على ملعب »أولـــد ت
نصف النهائيمن مسابقة كأس رابطة األندية 

اإلجنليزية احملترفة.
ــي مــواجــهــة  ــزا 2-1 ف ــائ خـــرج يــونــايــتــد ف

الــدوري احمللي في عقر دار »سيتيزن« ملعب 
االحتــاد في 7 من ديسمبر املاضي، حيث اعتمد 
»الشياطيناحلمر« عــلــى الــهــجــمــات املــرتــدة 
السريعة لثالثي الهجوم املؤلف من الفرنسي 
أنطوني مارسيال، الويلزي دانــيــال جيمس، 

وماركوس راشفورد.
وفي املؤمتر الصحافي عشية املباراة، توقع 
غوارديوال الذي قاد السيتي في املوسم املاضي 
ــأس الرابطة  إلــى ثالثية الـــدوري والــكــأس وك

فيإجنلترا، ان يعتمد يونايتد خطة مماثلة على 
ملعبه تقوم على التحركات السريعة.

وقال: »سيكون األمر مماثالً بطبيعة احلال، 
ثمة اختالف في أولد ترافورد، لكن يونايتد فريق 

يعتمد بشكل كبير على السرعة«.
وأضـــاف: »عندما يركضون فهم من أفضل 
الــفــرق، وليس فقط في إجنلترا، وذلــك بفضل 
سرعة جيمس مايسون، غرينوود، مارسيال، 

راشفوردو)جيسي( لينغارد«.

وتــابــع: »أشــعــر بأنهم سيركضون كثيراً، 
ويتعني علينا بالتالي تقليص األخطاء في بناء 
الهجمات، يجب االستعدادا لذلك لنقوم بأداء 

لعبنا، لنأضع خطتي وأنا أفكر«.
وعلى رغم خروج يونايتد فائزاً في مواجهة 
ــــدوري، كــانــت نسبة االســتــحــواذ والــفــرص  ال
األخطر لصالح السيتي، ما دفع غوارديوال إلبداء 
رضاهعما قدمه فريقه بطل الدوري في املوسمني 

املاضيني، في املباراة السابقة.

لقطة من مواجهة سابقة بني مانشستر يونايتد وسيتي

تاسع »تريبل دابل« جلميس
 في فوز ليكرز على بيستونز 

»NBA« في الـ

حقق ليبرون جميس تاسع »تريبل دابل« له هذا املوسم، وقاد 
فريقه لوس أجنليس ليكرز للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 
ضمن مبارياتدوري كرة السلة األميركي للمحترفني، التي شهدت 
تعويض غرميه كليبيرز خسارته األخيرة، بفوزه على نيويورك 

نيكس.
وحسم ليكرز متصدر ترتيب املنطقة الغربية، املباراة األولى 
على ملعبه بالفوز 106-99، بينما متكن كليبييرز من التغلب على 
ضيفه نيكس135-132، غداة تلقيه خسارة قاسية أمام ممفيس 

غريزليز 140-114.
وأتى فوز ليكرز بفضل حتقيق جيمس، أفضل العب في الدوري 
ــل« )10 على األقــل في ثــالث من الفئات  ــرات، »تريبل داب أربــع م
اإلحصائية(،للمرة التاسعة هذا املوسم، في ثاني أعلى عدد من 
الـ«تريبل دابل« خلف النجم الشاب لداالس مافريكس السلوفيني 

لوكا دونشيتش.
وأنهى جيمس املباراة مع 21 نقطة و14 متابعة و11 متريرة 
حاسمة، ليقود فريقه للفوز الـ29 مقابل سبع هزائم هذا املوسم، 
وهو ثاني أفضلسجل بعد متصدر املنطقة الشرقية ميلووكي باكس 

)32 فوزا وخمس هزائم(.
لكن أداء ليكرز الباحث عن العودة إلى مصاف الكبار هذا املوسم 
ــدوري في املوسم املاضي، طبعه  بعد غيابه عن »بــالي أوف« ال
متكن العبيهمن التصدي عبر الـ »بلوك شوت« للعديد من محاوالت 
العبي ديترويت، ما أّثر بشكل كبير على املباراة التي جاءت متقاربة 

وتنافسية.
وحقق العبو ليكرز 20 اعتراضا للكرة أمس، أي أقل بواحد فقط 
من الرقم القياسي للفريق الذي يعود الى العام 1982. وكان األبرز 
في هذااملجال أنطوني ديفيس مع 8 اعتراضات، وجافال ماكغي )6( 

ودوايت هاورد )5(.
وعلق جيمس على مجهود زمالئه بالقول »أعتقد أنه إجناز الفت 
)...( دوايت، جافال وأنطوني يجعلون اللعب سهال بالنسبة إلينا«.

وأضــاف ديفيس الــذي يبرز في موسمه األول مع ليكرز بعد 
انضمامه من نيو أورليانز بيليكانز، 24 نقطة و11 متابعة، وكان 
أفضل مسجللفريقه في املــبــاراة التي حــاول ديترويت العودة 

بنتيجتها في املراحل األخيرة.
فقد فرض املضيف لوس أجنليس سيطرته على غالبية أجزاء 
املباراة حتى أواخر الربع الثالث، ومتكن من التقدم بفارق وصل الى 
13 نقطة،قبل أن يعود ديترويت وينهي هذا الربع متقدما بنتيجة 

 .75-79
لكن ليكرز أعاد االمساك بزمام املبادرة في مطلع الربع األخير، 
وسجل أول 15 نقطة فيه وتقدم بفارق 11 نقطة مع تبقي 7:42 
دقائق علىالنهاية. ولم يستسلم ديترويت من جهته، وعاود التقدم 
بفارق نقطة قبل نحو خمس دقائق على نهاية الربع، وسط منافسة 
محمومة علىالتسجيل بني جيمس وديــريــك روز أفضل العب 

لديترويت أمس مع 28 نقطة.
وعلق جيمس املتوج بلقب الدوري ثالث مرات في مسيرته »يا 
لها من مباراة )...( أتى هذا الفريق )ديترويت( ولعب بشكل قوي 
جدا«، متابعا«لقد حرمونا من القيام بالعديد من األمور هجوميا، 

وحاولنا أن نرّد لهم ذلك«.
كليبيرز يعّوض

وفي قاعة »ستايبلز سنتر« التي يتشاركها قطبا لوس أجنليس، 
متكن كليبيرز من تعويض خسارته القاسية السبت، بفوز صعب 

على نيويورك.
وبدا فريق لوس أجنليس متجها إلى خسارة ثانية تواليا بعدما 
أنهى نيكس الربع األول متقدما بفارق 16 نقطة )45-29(، لكن 
املضيف ردالصاع صاعني في الربع الثاني وأنهاه لصاحله 47-
24، قبل أن يحافظ على تقدمه حتى النهاية، على رغم محاوالت 

نيكس العودة بالنتيجة.
ويدين كليبيرز بفوزه إلى الثالثي مونتريزل هارل )34 نقطة 
ــورج ولو  ــول ج ــالث متــريــرات حاسمة( وب وســت متابعات وث
وليامس )32 نقطة لكلمنهما(، بينما غاب جنم الفريق كواهي 

لينارد عن املباراة للراحة.
وهي املرة األولــى في تاريخ كليبيرز التي يسجل فيها ثالثة 
العبني 30 نقطة على األقل في املباراة ذاتها. ومتكن الفريق من 
حتقيق فوزهالسادس والعشرين هذا املوسم مقابل 12 خسارة، 

وهو في املركز الرابع للمنطقة الغربية.
وفــي مقابل تعويض كليبيرز خسارته أمــام ممفيس، جنح 
األخير في حتقيق فوز ثاٍن تواليا بتغلبه على مضيفه فينيكس 
صنز 121-114، علىرغم تسجيل العب األخير ديفن بوكر 40 

نقطة.
وبعدما كانت األفضلية للمضيف فــي الــربــع األول، متكن 
ــور لصاحله واحلــفــاظ على تقدمه حتى  غرزيليز من قلب األم
النهاية، بفضل العبهالليتواني يوناس فاالنكيوناس الذي أنهى 
اللقاء مع 30 نقطة وثماني متابعات، بينما أضاف ديلون بروكس 

19 نقطة وأربع متابعات.
وكان بوكر األفضل في صفوف نيويورك مع 40 نقطة وست 
متريرات حاسمة، بينما سجل كيلي أوبري جونيور 17 نقطة مع 

10 متابعات.
الى ذلك، حقق مينيسوتا متبروولفز فوزا على أرض كليفالند 
كافالييرز بنتيجة 118-103، في مباراة شهدت فقدان املضيف 
جلهود العبه كيفنبورتر جونيور بسبب إصابة في الركبة خالل 

الربع الثالث.
وعزز ميامي هيت سجله على أرضه، بتحقيق فوزه الـ17 مقابل 
خسارة واحدة، وذلك بالتغلب على بورتالند ترايل باليزرز 122 

- 111 األحد.
ويحتل هيت املركز الثالث في املنطقة الشرقية بـ26 فوزا و10 
هزائم، وهو يدين بفوزه األخير الى السلوفيني غوران دراغيتش 
الــذي سجل 29 نقطة و13 متريرة حاسمة، بينما أضــاف سام 
أديبايو 20 نقطة، في مباراة غاب عنها جنم الفريق جيمي باتلر 

بسبب آالم في الظهر.
وقال دراغيتش »بالنسبة إلينا، ال يهم من يلعب ومن يغيب. ال 

أعذار«.
وشهدت املباراة عودة حسن وايتسايد إلى ملعب فريقه السابق 
حيث قوبل بصافرات االستهجان من املشجعني كلما ملس الكرة، 

لكنه أنهىاللقاء مع 21 نقطة و18 متابعة.

فرحة العبي باريس سان جيرمان

سان جيرمان ميطر شباك مونليري بسداسية في كأس فرنسا

ــط املخضرم  ــوس اســتــعــاد العـــب ال
ــام الشباب، وذلــك  سانتي كـــازورال أي
ــه فـــيـــاريـــال الســـقـــاط ريـــال  ــادت ــي ــق ب
سوسييداد في معقله 1-2 بعد دخوله 
ــس في  فــي الــشــوط الثاني أول مــن أم
ــدوري  املرحلة التاسعة عشرة مــن ال

اإلسباني لكرة القدم.
وبدا سوسييداد في طريقه لتحقيق 
ــوزه العاشر هــذا املــوســم واالقــتــراب  ف
بفارق نقطة عن إشبيلية الرابع الذي بدأ 
العام اجلديد بالتعادل مع أتلتيك بلباو 
1-1 اجلمعة، وذلك بعد أن أنهى الشوط 
األول متقدما بهدف البرازيلي ويليان 

جوزيه )22(.
لكن فياريال عــاد الــى اللقاء مطلع 
الــشــوط الثاني بــإدراكــه التعادل من 
ركلة جزاء نفذها مانو تريغيروس في 
الدقيقة 58، بعد خطأ في املنطقة انتزعه 
النيجيري صــامــويــل شوكوويتزي، 
قبل أن يقول كــازورال كلمة احلسم بعد 
دخوله في الدقيقة 60، بتسجيله هدف 
النقطة الـ28 لفريقه من زاويــة صعبة 

إثر متريرة ملاريو غاسبار )72(.
ورفــع ابــن الـ35 عاما الــذي عانى 
األمرين من إصابة في وتر أخيل كاحله 
األميــن بني 2016 و2018 وكــان قريبا 

مــن االعــتــزال بعد أن خضع لثماني 
ــى ستة  عمليات جــراحــيــة، رصــيــده ال
أهــداف هذا املوسم، مسجال بذلك أعلى 
رصيد له منذ أن سجل سبعة في 37 

ــدوري اإلنكليزي  مباراة خاضها في ال
مع فريقه السابق أرسنال خالل موسم 

.2015-2014
وكــان مــدرب »الغواصة الصفراء« 

خافيير كاييخا سعيدا بعودة فريقه 
وتعويض تخلفه، بالقول »لقد عدنا من 
بعيد للفوز مبباراة صعبة ضد فريق 
قـــوي. جنــحــوا فــي محاصرتنا خالل 

ـــى، لكن بعد تسجيلهم  الــدقــائــق األول
الهدف، ضغطنا عليهم وقلبنا املباراة«.

وتابع »لقد بدأنا 2020 كما أنهينا 
2019... الفريق يعلم ما يقوم به ويقدم 
ــه«، معربا عــن تفاؤله  ــدي أفــضــل مــا ل
مبستقبل الفريق الذي »يواصل منوه. 
نحن نلع بشكل جيد وننافس في كل 
مباراة. ما زال هناك مكان للتحسن. ال 
ميكننا أن نخفف من وتيرتنا. األفضل 
قــادم«. وأصبح فياريال بفوزه الثالث 
تواليا، في املركز التاسع بفارق نقطة 
خلف بلباو ومثلها أمــام غرناطة الذي 
تغلب األحــد على ضيفه ريــال مايوركا 

بهدف ألنخل مونتورو )24(.
وعــــاد ريــــال بــيــتــيــس مـــن ملعب 
ديبورتيفو أالفــيــس بنقطة التعادل 
1-1، على الرغم من النقص العددي 
في صفوفه لطرد املغربي زهير فضال 
في الدقيقة 78 واهــداره ركلة جزاء في 
الوقت بــدل الضائع من الشوط األول 
عبر خواكني. وافتتح أالفيس التسجيل 
منذ الدقيقة 14 عبر أليكس فيدال، وأدرك 
البرازيلي إميرسون التعادل في الدقيقة 
55، رافعا رصيد فريقه الى 24 نقطة في 
املركز الثاني عشر مقابل 20 ملضيفه في 

املركز اخلامس عشر.

فرحة العبي فياريال

اإلجنليزية الرابطة  كأس  في  وسيتي  يونايتد  مانشستر  بني  متجدد  ديربي 

كازورال يقود فياريال إلسقاط سوسييداد في »الليغا«
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