غولدن ستايت يلعب بالنار
حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين األخيرين فوزا صعبا على ضيفه ميامي هيت
 118-120أول من امس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،فيما مني لوس أنجليس ليكرز
بخسارة مذلة أمام مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  .148-120وفاز ساكرامنتو كينغز على ضيفه
فينيكس صنز  104-117بفضل  32نقطة للبديل مارفين باغالي ،فيما خسر أتالنتا هوكس أمام
أورالندو ماجيك .124-108
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االختبار األوروبي األول لسولسكاير أمام سان جرمان
ي��دخ��ل ال �م��درب ال�ن��روي�ج��ي أول��ي غونار
س��ول�س�ك��اي��ر االخ �ت �ب��ار ال �ق��اري األول له
م ��ع م� ��ان ي��ون��اي �ت��د اإلن �ك �ل �ي��زي ،ع�ن��دم��ا
ي �س �ت �ض �ي��ف ال � �ي � ��وم ف � ��ي ذه � � ��اب ال� � ��دور
ث �م��ن ال �ن �ه��ائ��ي ل � ��دوري أب� �ط ��ال أوروب � ��ا،
باريس س��ان جرمان الفرنسي المفتقد
ل �س��الح �ي��ن ه�ج��وم�ي�ي��ن ف �ت��اك �ي��ن بسبب
اإلصابات.
وف� � � ��ي دي � �س � �م � �ب� ��ر ،ع � �ي� ��ن س ��ول� �س� �ك ��اي ��ر
م��درب��ا م��ؤق�ت��ا للشياطين ال�ح�م��ر خلفا
للبرتغالي جوزيه مورينيو ال��ذي أقيل
على خلفية أسوأ بداية محلية منذ نحو
ث��الث��ة ع �ق��ود .وت �ف��اءل مشجعو ال�ف��ري��ق
ب��ال �م �ه��اج��م ال �س��اب��ق ال � ��ذي ت �ب �ق��ى أب ��رز
محطة في مسيرته منحه يونايتد لقب
دوري األب �ط��ال  1999ب��إش��راف ال�م��درب
ال �س��اب��ق «ال �س �ي��ر» أل �ي �ك��س ف �ي��رغ �س��ون،
بعد دخوله بديال وتسجيله هدف الفوز
 1-2ع�ل��ى ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ األل �م��ان��ي في
الثواني األخيرة.
إال أن أشد المتفائلين لم يتوقع أن يقود
سولسكاير صحوة مذهلة ،وأن يحقق
الفريق معه  10انتصارات وتعادل واحد
ف��ي  11م�ب��اراة ف��ي مختلف المسابقات.
وبعدما ساد االعتقاد بأن يونايتد خرج
م��ن ح �س��اب��ات ال�م�ن��اف�س��ة ه ��ذا ال�م��وس��م،
أع � ��اده س��ول�س�ك��اي��ر ال ��ى ال �م��رك��ز ال��راب��ع
في ترتيب ال��دوري اإلنكليزي ،ويستعد
ال � �ي� ��وم ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب «أول� � � ��د ت � ��راف � ��ورد»
لبدء اختبار أوروب ��ي ش��اءت األق ��دار أن
ي �ك��ون أم ��ام تشكيلة م�ن�ق��وص��ة للفريق

ال�ب��اري�س��ي ،يغيب عنها نجما الهجوم
ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي ن� �ي� �م ��ار واألوروغ � ��وي � ��ان � ��ي
إدينسون كافاني لإلصابة.
وق �ب��ل ل �ق��اء ه ��و األول ف ��ي ال�م �س��اب �ق��ات
األوروب� �ي ��ة ب�ي��ن ف��ري�ق��ه وف��ري��ق ال �م��درب
األلماني توماس توخل ،ق��ال النروجي
للموقع االلكتروني لالتحاد األوروب��ي
ل�ل�ع�ب��ة «ب ��اري ��س س ��ان ج��رم��ان ه��و أح��د
أص �ع��ب ال �ف��رق ال �ت��ي ي�م�ك��ن م��واج�ه�ت�ه��ا،
إال أن� ��ه أي �ض��ا م ��ن ال� �ف ��رق ال �ت��ي نتطلع
ق� ��دم� ��ا ل� �ل� �ع ��ب ض � � ��ده � � ��ا».وأض � � ��اف «ف ��ي
ص �ف��وف��ه الع� �ب ��ون م ��ن ال� �ط ��راز ال�ع��ال�م��ي
ف ��ي ك ��ل ال� �خ� �ط ��وط وت ��وخ ��ل ج �ي��د ج��دا
على المستوى التكتيكي» ،متابعا «ال
يمكننا تحضير تكتيكات معينة .علينا
التركيز على أنفسنا ،وتقديم الكرة التي
ُن َ
عرف بها»..
وك��رة ال�ق��دم ه��ذه شكلت ع�ن��وان مسيرة
س��ول �س �ك��اي��ر ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ي��اف �ع��ة م��ع
الفريق اإلنكليزي الشمالي ،وهي مهمة
ي �ت �ك��ئ ف �ي �ه��ا ع �ل��ى م �س��اع� ِ�دي��ن أب ��رزه ��م
اليد اليمنى السابقة لفيرغسون مايك
ف � �ي� ��الن ،إض� ��اف� ��ة ال � ��ى ال� ��الع� ��ب ال �س��اب��ق
مايكل كاريك.
وق � �ل� ��ب س ��ول� �س� �ك ��اي ��ر وض� � ��ع ي��ون��اي �ت��د
رأس� ��ا ع �ل��ى ع �ق��ب الس �ي �م��ا م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال �ه �ج��وم �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت أش �ب��ه ب �س��راب
في عهد مورينيو .أع��اد النروجي الذي
وص� �ف ��ه ف �ي��رغ �س��ون ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق ب��أن��ه
م��ن أف �ض��ل ال�م�ه��اج�م�ي��ن االح�ت�ي��اط�ي�ي��ن
ف��ي ال �ع��ال��م ،ت�غ��ذي��ة ال�ش�ه�ي��ة التهديفية
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ل �ل �ف��ري��ق ،وب � ��دا أث� ��ر ذل� ��ك واض� �ح ��ا ع�ل��ى
الالعبين :سجلوا  29هدفا في  17مباراة
ف ��ي ال � � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي ه� ��ذا ال �م��وس��م
م��ع مورينيو ،مقابل  23هدفا ف��ي تسع
مباريات فقط مع سولسكاير.
وف� � � � ��ي ح� � �ي � ��ن أن � � �ه� � ��ى ي � ��ون � ��اي� � �ت � ��د دور
ال� �م� �ج� �م ��وع ��ات ك� �ث ��ان ��ي ال� �ث ��ام� �ن ��ة خ�ل��ف
ي��وف�ن�ت��وس ب�ط��ل إي�ط��ال�ي��ا ،ت �ص��در بطل
فرنسا المجموعة الثالثة الصعبة التي
ك��ان��ت ت�ض��م وص�ي��ف ال�م��وس��م الماضي
ليفربول اإلنكليزي ونابولي اإليطالي.
ويسعى الفريق منذ انتقال ملكيته الى
ش��رك��ة ق �ط��ر ل��الس �ت �ث �م��ارات ال��ري��اض �ي��ة
ع��ام  ،2011ال��ى تحقيق نتائج إيجابية
في مسابقة دوري األب�ط��ال ونيل لقبها
ل�ل�م��رة األول � ��ى .وخ ��رج ف��ري��ق ال�ع��اص�م��ة
ال � �ف� ��رن � �س � �ي� ��ة م� � ��ن ث � �م� ��ن ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي ف��ي
الموسمين الماضيين ،بعدما بلغ الدور
رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي أرب � ��ع م � ��رات ت��وال �ي��ا قبل
ذل��ك.اال أن سان جرمان يجد نفسه أمام
ت�ك��رار الحظ العاثر ال��ذي اختبره العام
الماضي ،عندما غاب نيمار إلصابة في
م�ش��ط ال �ق��دم اليمنى ع��ن م �ب��اراة اإلي��اب
ضد ريال مدريد في ثمن النهائي ،والتي
انتهت بخسارة فريقه  2-1وخروجه من
المنافسة ،بعدما ك��ان ق��د خسر ذهابا
أيضا  .3-1وه��ذا الموسم ،الحظ العاثر
مضاعف :نيمار غائب إلصابة مماثلة،
وكافاني  -ال�ه��داف التاريخي للفريق -
أصيب ض��د ب��وردو السبت .وسيضرب
الغيابان المثلث الهجومي األق��وى في
أوروب � ��ا ،وال�م�ت�ض�م��ن ال�ف��رن�س��ي كيليان
م �ب��اب��ي ال � ��ذي س �ي �ك��ون االع� �ت� �م ��اد ع�ل��ى
سرعته لضرب خط دف��اع يونايتد.ومن
المتوقع أن يغيب نيمار ،أغلى العب في
العالم ،حتى مطلع أبريل المقبل ،بينما
أص�ي��ب ك��اف��ان��ي ف��ي نهاية األس �ب��وع في
ال ��ورك األي �م��ن ،ول��م ي�ح��دد ال �ن��ادي فترة
غيابه المتوقعة.

برشلونة واصل نزيف النقاط
واصل برشلونة المتصدر وحامل اللقب نزيف النقاط وأنعش
آمال غريمه التقليدي ريال مدريد في منافسته على لقب الموسم
الحالي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أتلتيك بلباو 0-0
أول من امس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري اإلسباني.
وهي المباراة الثانية تواليا يسقط فيها برشلونة في فخ التعادل
بعد األولى أمام ضيفه فالنسيا  2-2السبت الماضي ،لتشتعل
المنافسة على اللقب مجددا بعدما تقلص الفارق من  10إلى
 6نقاط بينه وبين ريال الذي عاد بفوز ثمين من أرض جاره
أتلتيكو مدريد  1-3السبت.
وقدم برشلونة الذي أرغم على التعادل للمباراة الثالثة تواليا
في مختلف المسابقات (تعادل مع ريال مدريد  1-1في كامب
نو في ذهاب نصف النهائي) عرضا مخيبا أمام أتلتيك بلباو
وأفلت من الخسارة لوال تألق ح��ارس مرماه الدولي األلماني
مارك-أندريه تير شتيغن الذي تصدى ألكثر من فرصة على
مدار الشوطين.
ولم ينفع الفريق الكاتالوني خوض نجمه األرجنتيني للمباراة

فيردر بريمن أكرم وفادة
أوغسبورغ
أكرم فيردر بريمن وفادة ضيفه أوغسبورع برباعية نظيفة
أول من أم��س في المرحلة الحادية والعشرين من ال��دوري
األلماني .وحسم فيردر بريمن نتيجة المباراة في شوطها
األول بتسجيله ثالثية تناوب على تسجيلها ميلوت ريشكا
من كوسوفو ( 5و )28ويوهانيس إيغيشتاين ( ،)27قبل أن
يعزز كيفن موهفالد بالرابع في الدقيقة .83
واستعاد فيردر بريمن نغمة االنتصارات التي غابت عنه
في المباراتين األخيرتين عندما سقط في فخ التعادل أمام
إينتراخت فرانكفورت ونورمبرغ ،فحقق انتصاره الثامن
هذا الموسم ورفع رصيده إلى  30نقطة في المركز العاشر.
في المقابل ،عاد أوغسبورغ لسكة النتائج المخيبة بعدما تغلب
على ماينتس  0-3في المرحلة الماضية ،فمني بخسارته
الحادية عشرة هذا الموسم والثامنة في مبارياته ال� 11األخيرة
التي حقق فيها فوزا واحدا ،وبقي في المركز الخامس عشر
بعدما تجمد رصيده عند  18نقطة.وحذا فورتونا دوسلدورف
حذو فيردر بريمن وأكرم بدوره وفادة ضيفه شتوتغارت
بثالثية نظيفة .وانتظر فورتونا دوسلدورف الدقيقة  34الفتتاح
التسجيل عبر التركي كينان كارامان ،وأضاف أوليفر فينك
الثاني مطلع الشوط الثاني ( ،)49قبل أن يختتم البلجيكي
بينيتو رامان المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة .85وصعد
فورتونا دوسلدورف الى المركز الثاني عشر برصيد 25
نقطة مقابل  15لشتوتغارت السادس عشر.

سولسكاير يقترب من البقاء
في مان يونايتد
لمان
قاد النرويجي أولى جونار سولسكاير ،المدرب المؤقت ً
يونايتد ،الفريق لتحقيق نتائج مبهرة ،عقب توليه المهمة خلفا
للبرتغالي جوزيه مورينيو.وخاض سولسكاير مع يونايتد 11
مباراة حتى اآلن ،فاز في  10وتعادل بواحدة فقط.
وذكرت صحيفة «مانشستر إيفينينغ نيوز» ،أن إدارة مان
يونايتد قررت تعيين سولسكاير ،مديرا فنيا دائما ،بعدما
أثار اإلعجاب ،وقاد الشياطين لتقديم مباريات مميزة تحت
قيادته.ونوهت الصحيفة بأن إدارة يونايتد اتخذت القرار ،إال
أن النادي قد ال يعلنه حتى نهاية الموسم.

أساسيا م��ن ال�ب��داي��ة بعدما لعب احتياطيا ض��د ري��ال مدريد
األربعاء في مسابقة الكأس ،فلم يشكل أي خطورة على مرمى
ياغو هيريرين حتى أنه لم يركض كالمعتاد وبدا افتقاده إلى
المدافع جوردي ألبا الموقوف.
وتابع البرازيلي فيليبي كوتينيو بدوره عروضه المخيبة ،ولم
يقدم بديله الفرنسي عثمان ديمبيلي اإلضافة المأمولة بعد
دخوله في الدقيقة .75
وقاد «هاتريك» المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه
ليغانيس لمواصلة صحوته بالفوز الكبير على ضيفه ريال بيتيس
 .0-3وسجل النصيري األهداف الثالثة في الدقائق  22و 36و،66
وبات أول العب في تاريخ النادي يسجل «هاتريك» ،بحسب شبكة
«أوبتا» لإلحصاءات .وفشل كل من فالنسيا وريال سوسييداد
في استغالل خسارة ري��ال بيتيس لالنقضاض على المركز
السادس بتعادلهما سلبا على ملعب «ميستايا» في فالنسيا.
ورفع كال الفريقين رصيده إلى  31نقطة في المركز الثامن.وأفلت
إشبيلية من الخسارة أمام ضيفه إيبار وخرج متعادال .2-2

حار�س بر�شلونة �أندريه تري �شتيغن تاألق يف �للقاء

يوفنتوس يغرد خارج السرب
غ� ��رد ي��وف �ن �ت��وس خ � ��ارج ال� �س ��رب ب �ف��وزه
ال �ص��ري��ح ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه س��اس��وول��و 0-3
مستغال ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ت�ع��ادل منافسه
ال�م�ب��اش��ر ن��اب��ول��ي م��ع ف�ي��ورن�ت�ي�ن��ا سلبا
ليبتعد عنه بفارق  11نقطة في المرحلة
الثالثة والعشرين من الدوري االيطالي.
في المقابل ،استعاد ميالن المركز الرابع
ب� �ف ��وز ص ��ري ��ح ع �ل��ى ك ��ال� �ي ��اري ال �ج��ري��ح
بثالثية نظيفة .في المباراة األول��ى بدأ
س��اس��وول��و ال�ل�ق��اء بشكل ج�ي��د وسنحت
ل��ه ف��رص�ت��ان ل��م يحسن اس�ت�غ��الل�ه��ا ،قبل
ان ي ��دخ ��ل ي��وف �ن �ت��وس أج � � ��واء ال �م �ب ��اراة
تدريجيا وس��دد البرتغالي كريستيانو
رونالدو كرة مباغتة تصدى لها حارس
س��اس��وول��و أن��دري��ا ك��ون�س�ي�ل�ي��ي دون ان
يلتقطها ليتابعها األل�م��ان��ي المخضرم
سامي خضيرة في الشباك (.)23
ودان� � � � ��ت ال� �س� �ي� �ط ��رة ل� �ي ��وف� �ن� �ت ��وس ع �ل��ى
م � �ج� ��ري� ��ات ال� �ل� �ع ��ب وأض� � � � ��اف رون � ��ال � ��دو

ال �ه��دف ال�ث��ان��ي م��ن ك��رة رأس �ي��ة اث��ر ركلة
رك�ن�ي��ة م��ن ال�ب��وس�ن��ي م�ي��رال�ي��م بيانيتش
( )70راف �ع��ا رص �ي��ده ف��ي ص� ��دارة ترتيب
ال �ه��داف �ي��ن ال ��ى  18ف ��ي ال� � ��دوري و 20في
مختلف ال�م�س��اب�ق��ات ه��ذا ال�م��وس��م.وك��ان
النجم البرتغالي صاحب الكرة الحاسمة
ال�ت��ي ج��اء منها ال�ه��دف االخ�ي��ر بواسطة
األلماني ايمري جان ليسدد األخير كرة
زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول حارس
س ��اس ��وول ��و ( .)86وت �ن �ت �ظ��ر ي��وف�ن�ت��وس
مواجهة غاية في الصعوبة أمام أتلتيكو
م��دري��د اإلس�ب��ان��ي ف��ي ذه��اب ثمن نهائي
دوري أب �ط��ال أوروب � ��ا ع�ل�م��ا ب ��أن األخ�ي��ر
يستضيف النهائي ال �ق��اري على ملعبه
«وان� � ��دا م �ت��روب��ول �ي �ت��ان��و» .وع �ل��ى ملعب
س� ��ان س� �ي ��رو ،ح �ق��ق م �ي ��الن ف � ��وزا ك�ب�ي��را
على كالياري بثالثية نظيفة في مباراة
ش�ه��دت تسجيل الع��ب وس�ط��ه البرازيلي
الجديد لوكاس باكيتا باكورة اهدافه مع

بنفيكا شدد الخناق على بورتو
الروسونيري منذ انتقاله اليه ف��ي فترة
االنتقاالت الشتوية قادما من فالمينغو.
واف� �ت� �ت ��ح م � �ي� ��الن ال �ت �س �ج �ي��ل ب ��ال �ن �ي ��ران
الصديقة عندما سدد االسباني سوسو
كرة مباغتة تصدى لها ح��ارس كالياري
من دون ان يلتقطها فاصطدمت بمدافعه
لوكاس تشيبيتيلي (.)13وأضاف باكيتا
ال�ه��دف ال�ث��ان��ي م��ن مسافة قريبة عندما
س ��دد ال �ك��رة ب�ي��ن س��اق��ي ال �ح ��ارس (،)22
ثم اختتم المهاجم البولندي كريستوف
بياتيك التهديف ف��ي الدقيقة  .62وتابع
ات ��االن � �ت ��ا ن �ت��ائ �ج��ه ال� �ج� �ي ��دة ف� ��ي االون � ��ة
االخيرة بفوزه الصعب على ضيفه سبال
 .1-2وفي مباريات أخرى ضمن المرحلة
ن �ف �س �ه ��ا ،ت �غ �ل��ب ت ��وري� �ن ��و ع� �ل ��ى ض�ي�ف��ه
أودي�ن�ي��زي  .0-1وس�ق��ط سمبدوريا على
ملعبه أم��ام فروزينوني صاحب المركز
ال �ت��اس��ع ع �ش��ر م��ا ق �ب��ل ق �ب��ل األخ �ي��ر .1-0
وتعادل بولونيا مع جنوى .1-1

زلزال سيتي يضرب تشلسي
س �ح��ق م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي ب �س��داس �ي��ة ن �ظ �ي �ف��ة ب �ي �ن �ه��ا ث��الث �ي��ة
«هاتريك» لهدافه األرجنتيني سيرخيو أغويرو ،ضيفه تشلسي
في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري اإلنكليزي أول من
ام��س ،ليستعيد ص��دارة الترتيب بفارق األه��داف عن ليفربول،
علما بأن األخير خاض مباراة أقل.
وث ��أر س�ي�ت��ي ل�خ�س��ارت��ه ذه��اب��ا  2-0أم ��ام ت�ش�ل�س��ي ع�ل��ى ملعب
األخير «ستامفورد بريدج» عندما التقيا في الثامن من ديسمبر
الماضي ،وألحق به خسارة مذلة بسداسية نظيفة (الشوط األول
 .)0-4وتعتبر الهزيمة المذلة لتشلسي بمثابة الزلزال الذي قد
يكون له مرتدات عنيفة قد تطال مدربه االيطالي ماوريتسيو
س��اري علما ب��أن أن�ص��ار الفريق طالبوا باقالته خ��الل شوطي
المباراة ال سيما بأن الخسارة أتت بعد أقل من أسبوعين على
خسارة ثقيلة أيضا أمام بورنموث برباعية نظيفة.
وأدت ه��ذه ال�خ�س��ارة ال��ى ت��راج��ع تشلسي ال��ى المركز ال�س��ادس
ب�ف��ارق األه��داف ع��ن أرس�ن��ال الخامس وكالهما يتخلف بنقطة
واح��دة عن م��ان يونايتد الرابع.وحقق فريق المدرب اإلسباني

«�أ .ف .ب»

بيب غوارديوال ثالث فوز تواليا له بعد سقوطه المفاجئ أمام
نيوكاسل  2-1في  29يناير الماضي.
وق��دم سيتي األح��د ،أداء هجوميا ساحقا ك��ان أغ��وي��رو عنوانه
األبرز بتسجيله في الدقائق ( ،19 ،13و 56من ركلة جزاء) ،بينما
أض ��اف رح �ي��م ستيرلينغ ه��دف�ي��ن ( 4و )80واألل �م��ان��ي إي�ل�ك��اي
غ��ون��دوغ��ان ه��دف��ا (.)25وت � �س� ��اوى أغ��وي��رو ف��ي ص� ��دارة ترتيب
الهدافين مع نجم ليفربول المصري محمد صالح ،برصيد 17
هدفا هذا الموسم .كما عادل الدولي األرجنتيني الرقم القياسي
لعدد ال� «هاتريك» في الدوري اإلنكليزي الممتاز مع  ،11والذي
كان يحمله النجم السابق لنيوكاسل يونايتد ألن شيرر.وهو ال�
«هاتريك» الثاني في غضون أسبوع ألغويرو بعد ثالثيته في
مرمى أرسنال األحد الماضي (.)1-3
وي�ل�ت�ق��ي ال�ف��ري�ق��ان ف��ي ن�ه��ائ��ي ك��أس راب �ط��ة األن��دي��ة اإلنكليزية
ال�م�ح�ت��رف��ة ف��ي  24ف�ب��راي��ر ع�ل��ى م�ل�ع��ب وي�م�ب�ل��ي ال�ل�ن��دن��ي.وع��زز
توتنهام هوتسبر مركزه الثالث في ترتيب الدوري ،بفوزه على
ضيفه ليستر سيتي .1-3

شدد بنفيكا الخناق على غريمه التقليدي بورتو في صراع
المنافسة بينهما على صدارة ترتيب الدوري البرتغالي ،بعدما
حقق انتصاره السادس على التوالي ،إثر فوزه الكاسح 0-10
على ضيفه ناسيونال ماديرا أول من امس في المرحلة الحادية
والعشرين للبطولة .وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت
أول من امس عن فوز سبورتنغ لشبونة على مضيفه فييرينسي
 ،1-3وسبورتنغ براغا  1-2على ضيفه تشافيس ،وبوافيشتا
على ضيفه سانتا كالرا .0-1
وارتفع رصيد بنفيكا إلى  50نقطة في المركز الثاني ليقلص
الفارق إلى نقطة واح��دة عن بورتو (المتصدر) ،الذي واصل
نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بتعادله  1-1مع مضيفه
موريرينسي الجمعة في المرحلة ذاتها.في المقابل ،توقف رصيد
ناسيونال ماديرا ،الذي تلقى خسارته الحادية عشر في البطولة
خالل الموسم الحالي والخامسة في مبارياته الست األخيرة،
عند  20نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

ليل عزز وصافته
عزز ليل موقعه في المركز الثاني بفوزه الثمين على مضيفه
غانغان صاحب المركز األخير  ،0-2فيما حرم مهاجم مونبلييه
أندي ديلور الضيف موناكو من الفوز الثاني تواليا عندما أدرك
التعادل  2-2في الوقت بدل الضائع من مباراة الفريقين أول
من امس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.
ومني نانت بخسارة مذلة على أرضه أمام ضيفه نيم  4-2بعدما
أقام قبلها تكريما خاصا لمهاجمه األرجنتيني إيميليانو ساال
الذي كان لقي حتفه في تحطم الطائرة الصغيرة التي كان على
متنها في بحر المانش في  21يناير.
وواصل ليل نتائجه الرائعة في اآلونة األخيرة معمقا جراح مضيفه
غانغان عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة.وهو الفوز الخامس
تواليا لليل والخامس عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 49
نقطة بفارق  10نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر
والذي يملك مباراتين مؤجلتين ،وبفارق  6نقاط أمام مطارده
المباشر ليون الذي توقفت انتصاراته المتتالية عند  3بخسارته
أمام مضيفه نيس بهدف وحيد سجله ريمي والتر في الدقيقة
 69من ركلة جزاء.في المقابل ،مني غانغان بخسارته الثامنة
على أرضه هذا الموسم والخامسة عشرة في الدوري فازدادت
مهمته في البقاء صعوبة حيث بات يتخلف بفارق  6نقاط عن
ديجون السابع عشر.

