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باريس يتوج بلقب الدوري الفرنسي بثالثية في موناكو
زي���ن ب��اري�����س ���س��ان جريمان
تتويجه ر�سميا بلقب ال��دوري
الفرن�سي بالفوز على �ضيفه
موناكو  ،1-3على ملعب حديقة
الأم��راء �ضمن مناف�سات اجلولة
 33من امل�سابقة.
يدين العمالق الباري�سي بهذا
االنت�صار لنجمه ال�شاب كيليان
م��ب��اب��ي ال����ذي ���س��ج��ل ثالثية
بالدقائق  15و 38و 55بينما
�أحرز �ألك�سندر جولوفني الهدف
الوحيد لل�ضيوف بالدقيقة .80
رفع بطل الدوري ر�صيده �إلى 84
نقطة يف ال�صدارة ،بينما جتمد
ر�صيد موناكو عند  32نقطة يف
املركز ال�ساد�س ع�رش ليبقى يف
منطقة اخلطر والأندية املهددة
بالهبوط.
وا�ستعاد توما�س توخيل مدرب
ب��ي �إ����س ج��ي ج���زء ك��ب�يرا من
ق��وت��ه ال�ضاربة معتمدا على
خطة  3-4-3بتواجد �أريوال يف
حرا�سة املرمى �أمامه الثالثي
ماركينيو�س وكيمبيمبي وكريير
ث��م رب��اع��ي ال��و���س��ط فرياتي
وباريدي�س وك���ورزاوا وداجبا
خلف الثالثي الهجومي داين
�ألفي�س ومو�سى ديابي ومبابي.
�أم��ا ل��ي��ون��اردو ج���اردمي مدرب
موناكو جل�أ خلطة ،1-3-2-4
�إال �أنه تورط يف �إ�صابة احلار�س
الأ�سا�سي دانييل �سوبا�سيت�ش
بعد  10دقائق ،لي�رشك مكانه
احل��ار���س ال�سوي�رسي دييغو
بيناليو الذي �سكن مرماه هدفا
بعد م�شاركته بثوان قليلة من
اخ�ت�راق مبابي ل��دف��اع فريق
الإم���ارة م�سددا الكرة بقوة يف
ال�شباك
العنا�رص الهجومية ملوناكو
كانت فعالة ن�سبيا ،حيث �أنقذ
�أريوال بع�ض املحاوالت لروين
لوبيز وجيل�سون مارتينز،
بينما م��رت ت�سديدة �ألك�سندر
جولوفني بجوار القائم الأي�رس،
�أما رادميل فالكاو فكان احلا�رض

• فرحة العبي باري�س بلقب الدوري

الغائب على مدار ال�شوط الأول.
ع��ان��ى ج���اردمي م��ن ب��طء قلبي
ال��دف��اع كاميل جليك وبينوا
باديا�شيلي وكذلك �ضعف ارتداد
ثنائي الو�سط جيمر�سون و�أدريان
�سيلفا للم�ساندة ،ليخرتق مبابي
دف��اع فريق الإم��ارة جم��ددا بعد
تبادل للكرة مع داين �ألفي�س،
لي�سدد «كيليان» ب�سهولة يف
الزواية الي�رسى.
مع بداية ال�شوط الثاين� ،شارك
نيمار بديال ل��ك��ورزاوا ،بينما
حل كارلو�س فيني�سيو�س مكان
فالكاو يف �صفوف موناكو.
عاد النجم الربازيلي بعد غياب
طويل ،لي�ساهم يف حترر زمالئه
يف خ��ط ال��ه��ج��وم حيث وا�صل
مبابي انطالقاته وحرمه القائم
الأي�رس من هدف ثالث ،ثم مرر
نيمار ك��رة ملو�سى ديابي هز
بها �شباك موناكو �إال �أن تقنية
الفيديو �أ�شارت بت�سلل املهاجم
ال�شاب.
ومن هجمة منظمة لعب فرياتي
كرة بينية �إلى �ألفي�س ليمررها
ب��دوره �إل��ى مبابي لي�سجل يف
ال�شباك ب�سهولة ،بعدها ا�ستغل
م��درب �سان ج�يرم��ان املوقف
لي�رشك �إدين�سون كافاين مكان
ب��اري��دي�����س ،ث��م خ��رج فرياتي
م�صابا لي�شارك مكانه جوليان
دراك�سلر.
�سجل كافاين هدفا �ألغاه احلكم
بداعي الت�سلل ،بينما وا�صل
ج��ول��وف�ين �إزع���اج���ه للدفاع
الباري�سي حيث حرمه كيمبيمبي
من ت�سجيل ه��دف م��ؤك��د ،قبل
�أن يخرتق النجم الرو�سي دفاع
�سان جريمان ،وي�سجل الهدف
الوحيد قبل  10دقائق من نهاية
اللقاء.
�أكمل �أ�صحاب الأر���ض املباراة
بع�رشة العبني بعد �إ�صابة املدافع
تيلو كريير� ،إال �أن موناكو مل
ي�ستغل النق�ص العددي للخروج
بنتيجة �أف�ضل.

فافر :دورتموند يستحقا
الفوز الكاسح على فرايبورغ
�شدد ال�سوي�رسي لو�سيان فافر مدرب بورو�سيا دورمتوند
على جدارة فريقه بح�صد النقاط الثالث عقب فوزه 0 - 4
على م�ضيفه فرايبورغ -،يف املرحلة  30لبطولة الدوري
الأملاين.
و�أكد فافر ،يف ت�رصيحات �صحافية �أدلى بها عقب
املباراة ،على �أن فريقه واجه خ�صما �صعبا لكنه
جنح يف ح�سم النتيجة ل�صاحله يف النهاية،
ليوا�صل �رصاع املناف�سة على اللقب مع غرميه
التقليدي بايرن ميونيخ.
ورفع دورمتوند ر�صيده �إلى  69نقطة يف املركز
الثاين يف ترتيب امل�سابقة ،بفارق نقطة خلف
الفريق البافاري «املت�صدر» ،قبل �أربع مراحل
على نهاية البطولة ،فيما ي�أتي هذا الفوز
ليمثل دفعة معنوية للفريق قبل لقائه املرتقب
مع �ضيفه �شالكه يف املرحلة املقبلة للبطولة
بـ«ديربي الرور».
وقال فافر« :لقد كنا جيدين للغاية .يف النهاية
فزنا  ،0 - 4ولكن كان هذا �صعبا للغاية على
الفريق املناف�س».
وافتتح دورمتوند الت�سجيل مبكرا يف الدقيقة  12عن
طريق جادون �سان�شو ،قبل �أن ي�ضيف ماركو ريو�س وماريو
جويتزه الهدفني الثاين والثالث يف الدقيقتني  54و ،79فيما
تكفل باكو �ألكا�سري ب�إحراز الهدف الرابع يف الدقيقة  87من

ركلة جزاء.
و�أو���ض��ح م��درب دورمت��ون��د «ال ينبغي لنا �أن نن�سى قيام
فرايبورغ بال�ضغط علينا عقب ت�سجيلنا الهدف الأول.
�سنحت له العديد من الفر�ص .رمبا كان كل �شيء �سيتغري
حال جناحه يف �إدراك التعادل .كانت املباراة �صعبة للغاية
علينا هنا».
من جانبه� ،رصح ماركو ريو�س ،الذي تقم�ص دور البطولة
يف اللقاء ،عقب ت�سجيله هدفا و�صناعته هدفني �آخرين،
ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»« :نريد موا�صلة ال�ضغط على بايرن
حتى النهاية ،جنحنا جمددا يف القيام بذلك اليوم».
�أ�ضاف ريو�س« :كان من املهم للغاية بالن�سبة لنا ت�سجيل
ه��دف مبكر بعدما ح�صدنا بع�ض االنت�صارات ال�صعبة
واملت�أخرة يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية».
وتابع« :يتعني علينا �أن نتعافى خالل اليومني القادمني ثم
ن�ستعد للديربي .لن تكون املواجهة مع �شالكه عادية� .إننا
ندرك ذلك ،لكننا �سنخو�ض اللقاء على ملعبنا و�سنح�صل على
دفعة معنوية جيدة».
يف املقابل ،قال ماريو غوتزه «من اجليد �أن نفوز هنا - 4
 ،0كان الأمر �صعبا».
و�أ�ضاف غوتزه« :افتتحنا الت�سجيل مبكرا وهو ما وفر لنا
الأمن .لو ا�ستمر التعادل ال�سلبي لفرتة �أطول ،لكان الأمر
�أكرث �صعوبة .كان من املهم تعزيز النتيجة بالهدفني الثاين
والثالث».
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إيمري يكشف سر انتقاله
إلى البيانكونيري
• �إميري كان

توج �إميري كان ،العب و�سط يوفنتو�س،
بلقب الدوري الإيطايل برفقة البيانكونريي،
عقب ال��ف��وز على فيورنتينا ،ال�سبت
املا�ضي بنتيجة « ،»1-2باجلولة  33من
الكالت�شيو.
و�أو����ض���ح ك���ان� ،سبب ان�ضمامه �إل��ى
يوفنتو�س ،بعدما انتقل للبيانكونريي يف
ال�صيف املا�ضي ،يف �صفقة انتقال حر ،عقب
رحيله عن ليفربول الإنكليزي.
وكتب ت�شان عرب ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�صل

االجتماعي «�إن�ستغرام»« :جئت �إلى هذا النادي املذهل
لبدء رحلة جديدة والفوز بالبطوالت».
و�أ�ضاف« :فخور ج ًدا بهذا الفريق ،واجلهاز الفني،
و�سعيد ج ًدا لكل اجلماهري ..نحن �أبطال �إيطاليا».
وح�صد اليويف لقب الكالت�شيو بعد و�صوله للنقطة رقم
 ،87بفارق  20نقطة عن نابويل �صاحب املركز الثاين،
وهو اللقب الثامن على التوايل لعمالق �إيطايل يف تلك
البطولة .ونال �إميري كان ،لقب الكالت�شيو الأول له
مع يوفنتو�س ،مثله مثل كري�ستيانو رونالدو ،الذي
ان�ضم للبيانكونريي ،خالل ال�صيف املا�ضي

• توخيل

توخيل يبرر الفشل

األوروبي ويطالب بالصبر

قال توما�س توخيل ،مدرب باري�س �سان جريمان ،بعد االحتفال
بالتتويج بلقب الدوري الفرن�سي� ،إن ناديه يجب �أن يتحلى بال�صرب
حتى يحقق هدفه بالتتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا ،رغم الف�شل يف
املحاوالت الأخرية.
وح�سم �سان جريمان لقب ال��دوري ،للمرة الـ 6يف �آخر  7موا�سم،
بعد تعرث ليل �صاحب املركز الثاين بالتعادل �سلب ًيا ،مع تولوز،
ثم احتفل بالتتويج بالفوز « »1-3على �ضيفه موناكو ،بف�ضل ثالثية
كيليان مبابي.
ورغم الإجناز ال يزال يخيم احلزن على النادي الباري�سي بعد اخلروج
من دور الـ 16لدوري الأبطال على يد مان�ش�سرت يونايتد ،رغم �إنفاق
�أكرث من مليار يورو يف �سوق االنتقاالت منذ عام .2011
وقال توخيل «دوري الأبطال هدف كبري للنادي لكن حتى يوفنتو�س
ريا �إلى �أن بطل �إيطاليا مل يح�صد
ينتظر حتقيقه منذ فرتة طويلة» ،م�ش ً
اللقب القاري منذ  1996رغم و�صوله للنهائي  5مرات بعدها.
وتعرث �سان جريمان يف الآونة الأخرية بعد �أن ح�صد نقطة واحدة من
 3مباريات قبل احتفاالت ،لكن عودة نيمار و�إدين�سون كافاين من
الإ�صابة ،رفعت معنويات الفريق.
وقال مبابي الذي �سجل  30هدفا يف ال��دوري هذا املو�سم« :ن�شعر
بخيبة �أمل ب�سبب مباراة يونايتد لكن كرة القدم ت�ستمر .الكالم �سهل
لكن يجب �أن �أقول هذا».
عاما لتحقيق لقب جديد حني
ويتطلع مهاجم فرن�سا البالغ عمره ً 20
يلتقي �سان جريمان مع �ستاد رين ،يف نهائي ك�أ�س فرن�سا يوم ال�سبت
املقبل.
وتابع الالعب الفائز بك�أ�س العامل «�سنلعب على لقب جديد الآن
حتى لو كنا نتوقع نتيجة �أف�ضل يف دوري الأبطال ويجب �أن نحتفظ
بالرتكيز.

ميالن يفكر في استعادة
اإلسباني دولوفيو
بد�أ نادي ميالن ،اال�ستعداد لفرتة
االن��ت��ق��االت ال�صيفية املقبلة
مبكرا ،يف ظل اقرتاب الفريق،
ً
من حجز بطاقة م�ؤهلة لدوري
الأبطال ،يف املو�سم اجلديد.
وق��ال��ت �صحيفة «كالت�شيو
مريكاتو» الإيطالية ،اول ام�س
الأح��د� ،إن ميالن ي�سعى ل�ضم
الإ�سباين جريارد دولوفيو ،جنم
واتفورد ،وال��ذي لعب بقمي�ص
ميالن من قبل ملدة � 6أ�شهر على
�سبيل الإعارة من �إيفرتون.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة� ،إل��ى � َّأن
دولوفيو الذي خا�ض  18مباراة

بقمي�ص ميالن� ،سجل خاللها 4
ِ
يخف
�أهداف ،و�صنع � 3أخرى مل
فكرة العودة �إلى ميالن ،حيث
�أخرب وكيله بذلك.
ويبدو ،بح�سب ال�صحيفة� ،أن
م�س�ؤويل ميالن مقتنعني بالفعل
ب�����ض�رورة ع����ودة دول��وف��ي��و،
يف ظل حالة الن�ضج الكبرية
وامل�ستوى املميز الذي يقدمه
يف الدوري الإنكليزي ،ومعرفته
ب�أجواء الدوري الإيطايل .ولعب
دولوفيو 27 ،مباراة يف الدوري
الإنكليزي هذا املو�سم� ،سجل
فيها � 9أهداف ،و�صنع � 5آخرى.

