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ريا�ضة
الملكي يوا�صل مالحقة بر�شلونة ...وليفركوزن يُع ّكر �أفراح البطل البافاري
يوفنتو�س يحرز لقبه الرابع على التوالي ...والبلوز يت ّوج ر�سمي ًا بالبريمييرليغ
ع��اد برشلونة م��ن أرض قرطبة
متذيل الترتيب بالنقاط الثالث
عندما سحقه  0-8في المرحلة الـ35
من ال��دوري اإلسباني وتابع زحفه
الثابت نحو إح��راز اللقب .وحافظ
برشلونة حامل اللقب  22مرة آخرها
في  2013على ف��ارق النقطتين مع
مطارده وغريمه ريال مدريد حامل
الرقم القياسي بعدد األلقاب ()32
آخرها في  ،2012والذي هزم مضيفه
إشبيلية  2-3ف��ي م��ب��اراة بالغة
الصعوبة.
واصل فريق المدرب لويس انريكي
زحفه نحو إح���راز ثالثية ال��دوري
والكأس حيث بلغ النهائي ويواجه
أتلتيك بلباو ،ودوري أبطال أوروبا
حيث بلغ نصف النهائي ويواجه
مدربه السابق جوسيب غوارديوال
وفريقه بايرن ميونيخ األلماني يوم
غدٍ.
ولم يبق أمام برشلونة سوى عائق
وواح��د متمثل بأتلتيكو مدريد بطل
الموسم الماضي الذي يتواجه معه
في المرحلة الـ 37قبل األخيرة ،كونه
يواجه ريال سوسييداد وديبورتيفو
ال كورونيا ف��ي المباريات األخ��رى
المتبقية له هذا الموسم.
على ملعب «ال ارانخيل» ،افتتح
البرازيلي نيمار فرص المباراة باكرا ً
على بعد أمتار قليلة من المرمى لكنه
أهدر كرة بالغة السهولة عندما سدد
ف��وق العارضة ( .)3وعاند الحظ
نيمار مرة ثانية عندما تلقى كرة في
العمق لعبها بيمناه تخطت الحارس
وارت���دت م��ن القائم األي��س��ر (.)37
ّ
وفك ميسي التكتل الدفاعي للفريق
األندلسي عندما لعب ك��رة ساقطة
رائعة إلى الكرواتي ايفان راكيتيتش
هيأها لنفسه وفجرها صاروخية في
سقف مرمى قرطبة .وسجل سواريز
هدف برشلونة الثاني والرابع عشر
ل��ه ه��ذا ال��م��وس��م ف��ي ال����دوري بعد
تمريرة متقنة من إينيستا ،هي األولى
لالعب الوسط ه��ذا الموسم ،واجه
على إثرها الحارس وزرع الكرة بذكاء
في الشباك (.)2+45
وف���ور ان��ط�لاق ال��ش��وط الثاني
لعب الظهير البرازيلي داني آلفيش
عرضية هبطت في وس��ط المنطقة
تابعها ميسي ب��رأس��ه ف��ي المرمى
( )46مسجالً هدفه الخمسين هذا
الموسم ف��ي مختلف المسابقات،
وهي المرة الرابعة التي يصل إلى
هذا المستوى .وسجل سواريز هدفه
الثاني والرابع لفريقه من عرضية
آللفيش أيضا ً تابعها األوروغوياني
برأسه في المرمى ( .)53وتدخل
المدافع جيرار بيكيه إلضافة الهدف
الخامس ومن رأسية أيضا ً إثر ركنية
زرعها إلى يسار الحارس (.)65
وتفانى العبو برشلونة في تقديم
الهدف السادس لميسي واألربعين
له في الدوري ،إذ لعب البديل بيدرو
رودريغيز عرضية إلى سواريز ومن
األخير إل��ى الثنائي ميسي ونيمار
لكن األخير ،وعلى رغم إهداره عددا ً
كبيرا ً من ال��ف��رص ،تركها للموهبة
األرجنتينية المندفع فه ّز الشباك من

دون عناء (.)80
وتواصل انهيار العبي قرطبة الذي
تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية ،أمام
الثالثي المدمر ،فحصل برشلونة
على ركلة جزاء من خطأ ضد نيمار،
لكن هذه المرة طالب األخير بالكرة
ّ
ليفك نحسه فنجح أخيرا ً بهز الشباك
( .)85ولم يشفق الكاتالوني على
مضيفه ،فحقق س��واري��ز الهاتريك
األول ل��ه م��ع ف��ري��ق��ه ال��ج��دي��د بعد
تسديدة من البديل تشافي ارت��دت
من الدفاع إلى المهاجم الماكر الذي
تابعها في المرمى (.)88
وفي المباراة الثانية ،على ملعب
رام���ون سانشيز ب��ي��زخ��وان ،ذبح
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو
أصحاب األرض ملحقا ً بهم الخسارة
األول���ى على أرض��ه��م ه��ذا الموسم
بهاتريك رائع رافعا ً رصيده إلى 42
هدفا ً بفارق هدفين أم��ام ميسي في
صدارة ترتيب الهدافين.
وخسر أتلتيكو مدريد لقبه بتعادله
من دون أهداف مع ضيفه أتلتيك بلباو
على ملعب فيسنتي كالديرون .وبات
الفارق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
 11نقطة قبل  3مراحل على انتهاء
الدوري.

الدوري األلماني

وضع فولفسبورغ ثاني الترتيب
نفسه في موقف حرج بعدما تعادل
مع ضيفه هانوفر  2-2في افتتاح
المرحلة الـ 31من الدوري األلماني،
فيما خسر بايرن ميونيخ المت ّوج
باللقب بتشكيلة احتياطية أم��ام
مضيفه باير ليفركوزن .2-0
على اس��ت��اد فولكسفاغن آرينا،
اكتفى فولفسبورغ بنقطة واح��دة
بعد أن تقدم بهدفين نظيفين فصار
رصيده  62نقطة وأصبحت مطاردته
أسهل في ما تبقى من البطولة من قبل
بوروسيا مونشنغالدباخ الثالث (57
نقطة) وباير ليفركوزن الرابع (.)55
على ملعب «ب���اي آري��ن��ا» دفع
ال���م���درب غ����واردي����وال بتشكيلة

احتياطية قبل موقعته المنتظرة
مع برشلونة في ذهاب نصف نهائي
األبطال ،مستفيدا ً من تتويجه المبكر
األس��ب��وع ال��م��اض��ي للمرة الثالثة
على التوالي والـ 25في تاريخه.
وافتتح التركي هاكان جالهان أوغلو
التسجيل لليفركوزن ( )55وعزز
يوليان ب��ران��دت األرق���ام في نهاية
المباراة (.)81
وعلى ملعب فلتينس آرينا ،ع ّمق
شالكه ج��راح ضيفه شتوتغارت
الـ 18األخير بفوزه عليه  ،2-3وأبقى
على حظوظه قائمة بالمحافظة على
المركز الخامس خصوصا ً بعد أن ّ
فك
الشراكة مع أوغسبورغ الذي تعادل
سلبا ً مع ضيفه كولن.
وعلى ملعب راي��ن نيكار آرينا،
ت��ع��ادل هوفنهايم م��ع ب��وروس��ي��ا
دورتموند  .1-1وصعب هوفنهايم
مهمة ضيفه الساعي إلى االقتراب
م��ن ال��م��راك��ز األوروب���ي���ة ب��ع��د أن
تحسنت أحواله في الفترة األخيرة
حيث انتقل من التهديد بالهبوط
إلى تجريد بايرن ميونيخ من كأس
ألمانيا وب��ل��وغ النهائي ليواجه
فولفسبورغ في  30أيار على الملعب
األولمبي في برلين.
وع��ل��ى ملعب ف��ي��زر ش��ت��ادي��ون،
ف��از ف��ي��ردر بريمن على اينتراخت
ٍ
بهدف واحد سجله دافي
فرانكفورت
شيلكه بعد كرة نفذها الكونغولي
اس��ان��ي لوكيميا مولونغولي من
ركلة حرة ( .)66وعلى ملعب ماغه
س��والر شتاديون ،سقط فرايبورغ
أمام ضيفه بادربورن الوافد الجديد
إلى دوري النخبة .2-1

الدوري اإليطالي

أحرز يوفنتوس لقبه الرابع على
التوالي والـ 31في تاريخه عندما
تخطى مضيفه سمبدوريا  0-1في
المرحلة الـ 34من الدوري اإليطالي.
وكان يوفنتوس بحاجة إلى نقطة
واح��دة فقط ليبلغ الهدف المنشود،
لكنه عاد بالنقاط الثالث من جنوى

بفضل ه��دف سجله الع��ب وسطه
التشيلي الدولي آرتورو فيدال بكرة
رأسية من زاوي��ة ضيقة من داخل
المنطقة (.)32
على ملعب «كومونالي لويجي
ف��ي��راري��س» ،رف���ع ف��ري��ق السيدة
العجوز فارق الصدارة إلى  17نقطة
عن منافسه المباشر التسيو قبل 4
مراحل على انتهاء البطولة.
وسيركز يوفنتوس جهوده بعد
ذلك على مواجهته المرتقبة ضد ريال
م��دري��د اإلسباني ف��ي نصف نهائي
األبطال األوروبي.
يذكر أن االت��ح��اد االي��ط��ال��ي منع
ج��م��ه��ور ي��وف��ن��ت��وس م���ن متابعة
المباراة بعد الحوادث التي شهدتها
مباراة الديربي ضد تورينو األسبوع
الماضي.
من جهته ،فشل سمبدوريا بتحقيق
الفوز للمرة السادسة على التوالي
وبات مركزه الخامس مهددا ً من جاره
جنوى وفيورنتينا.
وت��ع��ادل س��اس��وول��و م��ع ضيفه
باليرمو  0-0فصار رصيد األول 37
نقطة وبقي في المركز السادس عشر
مقابل  43للثاني الذي احتفظ بمركزه
الحادي عشر.

الدوري اإلنكليزي

بعد غياب دام لخمس سنوات،
ت ّوج تشيلسي رسميا ً بلقب الدوري
اإلنكليزي قبل انتهاء الموسم بـ3
ج���والت ،بعدما تغلب على ضيفه
ٍ
بهدف نظيف في
كريستال ب��االس
األسبوع  35من المسابقة على ملعب
«ستامفورد بريدج» أمس.
وأح��رز ه��دف «البلوز» الوحيد،
إيدين هازارد في الدقيقة  ،45ليرتفع
رصيده إلى  83نقطة ويضمن لقب
«البرييمرليغ» للمرة الخامسة في
تاريخه ،بينما تج ّمد رصيد باالس
عند النقطة  42في المركز الـ.12
وسعى تشيلسي منذ اللحظات
األول��ى ،لتكثيف الهجوم ،على أمل
إحراز هدف السبق وحصد البطولة،

لكنه واج���ه تنظيما ً دف��اع��ي�ا ً جيدا ً
وتكتالً ملحوظا ً في وسط الملعب من
جانب الفريق الضيف.
خ��ط��ورة تشيلسي ج����اءت عن
طريق اختراقات ه��ازارد وويليان،
وتوزيعات فابريغاس ،في حين أن
دروغبا انعزل في الخط األمامي ،مع
حرية أكبر ل��ك��وادرادو ،بينما اعتمد
كريستال باالس على الدفاع المنظم
واالن��ق��ض��اض ال��س��ري��ع بالهجمات
المرتدة عن طريق بوالسي وزاها.
وكاد بونشيون أن يحرز المفاجأة
في إح��دى ك��رات ب��االس عندما سدد
الكرة داخ��ل منطقة ال��ج��زاء قبل أن
ينقذها المخضرم تيري في اللحظات
األخيرة ،بينما عاب على تشيلسي
اعتماده فقط على اختراقات العمق
في ظ ّل تكتل الفريق الضيف ،ليلجأ
«البلوز» للتسديدات البعيدة من قبل
دروغبا وكوادرادو.
ونجح تشيلسي أخيرا ً في إحراز
هدف السبق عن طريق هازارد الذي
تحصل على رك��ل��ة ج���زاء ،قبل أن
ّ
يتصدّى لها ال��ح��ارس سبيروني،
وتصل له مرة أخرى ليسدّدها رأسية
قوية في الدقيقة األخيرة من الشوط
األول ،لينتهي اللقاء بفوز البلوز
ٍ
بهدف نظيف ويت ّوج بلقب ال��دوري
اإلنكليزي.
ومني مانشستر يونايتد حامل
ال��رق��م القياسي بعدد م��رات إح��راز
اللقب بخسارته الثالثة على التوالي
أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون
 ،0-1وكان ليفربول أكبر المستفيدين
إذ قلص الفارق معه إلى  4نقاط.
ورفع ليفربول الفائز على كوينز
بارك رينجرز  1-2رصيده إلى 61
نقطة من  35مباراة ،بفارق  4نقاط
عن يونايتد في المركز الرابع األخير
المؤهل إلى دوري األبطال ،كما فشل
يونايتد باالرتقاء إلى المركز الثاني
أمام مانشستر سيتي وآرسنال.
وم��ن��ي س��اوث��م��ب��ت��ون ال���ذي ك��ان
ينافس على الصدارة مطلع الموسم
ب��خ��س��ارة ج���دي���دة أم����ام مضيفه
سندرالند  1-2على ملعب الضوء.
وسقط إيفرتون للمرة األول��ى في 7
مباريات أمام ضيفه إستون فيال 2-3
على ملعب «فيال بارك».
ومني نيوكاسل يونايتد بخسارته
الثامنة على التوالي أم��ام مضيفه
ليستر سيتي  .3-0ويعيش نيوكاسل
أسوأ فتراته على اإلطالق ،وبات على
مشارف الهبوط إلى الدرجة األولى.
وتابع سوانسي سيتي تحقيق
ن��ت��ائ��ج��ه ال��ج��ي��دة ع��ن��دم��ا تخطى
بصعوبة س��ت��وك سيتي العاشر
ب��ه��دف��ي��ن ع��ل��ى م��ل��ع��ب «ل��ي��ب��رت��ي
ستاديوم».
وع��م��ق وس��ت��ه��ام ج���راح بيرنلي
األخير بفوزه عليه  0-1على ملعب
«ايتون بارك» في لندن وأمام 34946
متفرجاً.
وسيشارك ن��ادي بورنموث في
ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي ألول م���رة في
تاريخه الموسم المقبل بعد فوزه
على تشارلتون  0-3في المرحلة
األخيرة من دوري الدرجة األولى.

الأن�صار يتعادل مع النجمة
ويحتفظ بو�صافة الدوري اللبناني

احتفظ نادي األنصار لكرة القدم ،بالمركز الثاني في ترتيب
الدوري اللبناني بتعادله مع النجمة  1 – 1أمس ،في اختتام
الجولة الـ.21
وج��اءت المباراة سريعة وقوية فنياً ،على رغ��م فقدان
الفريقين أملهما في إحراز اللقب الذي حسمه العهد ،وقد سبقها
إشكال ّ
أخر انطالقها نحو نصف ساعة ،وذلك بعدما احتج
أمين سر األنصار إسماعيل محمود على منع جمهوره من
للمنصة والسماح لجمهور
الجلوس في المد ّرجات المقابلة
ّ
النجمة بالجلوس فيها.
توجه قائد النجمة عباس عطوي
ولم تنطلق المباراة إال بعد ّ
وتحدّثه مع الجمهور لتهدئته ،طالبا ً منه الجلوس في أماكن
أخرى.
وسجل خالد تكه جي ( )2إصابة السبق للنجمة بكرة
أرضية إلى يمين الحارس األنصاري الري مهنا من داخل
المنطقة إثر تمريرة أمامية متقنة من محمد شمص.
وفي الدقيقة  41أدرك أبيدي برينس التعادل لألنصار بكرة
إلى يسار الحارس النجماوي أحمد تكتوك من ركلة جزاء،
احتسبها الحكم حسين أبو يحيى إثر عرقلة سي الشيخ لمحمد
قرحاني داخل المنطقة.
وفي مباراة ثانية ،حقق الصفاء فوزا ً معنويا ً على طرابلس
 ،1 – 3ليتقدّم إلى المركز السادس بــ 27نقطة.
وافتتح نور منصور ( )38التسجيل للصفاء بكرة إلى يمين
الحارس من ركلة جزاء ،تسبب بها حمزة العلي بلمسه الكرة.
وأدرك مصطفى القصعة ( )60التعادل ألصحاب األرض بكرة
إلى يمين الحارس مستثمرا ً كرة محضرة من مايكل كافوي
هيليغبي (.)1 - 1
وفي الدقيقة  61وضع نور منصور فريقه الصفاء في المقدمة
من جديد بكرة إلى يسار الحارس من ركلة جزاء تسبب بها
مصطفى القصعة بإعاقته حسن هزيمة داخل المنطقة (1 – 2
للصفاء) .وعزز حسن خاتون ( )78تقدم فريقه الصفاء بكرة
صاروخية إلى قلب المرمى (.)1 – 3
وافتتحت المرحلة أول من أمس ،فأفسد النبي شيت فرحة
العهد الذي ضمن إحراز لقب الدوري بالفوز عليه 1-صفر،
بينما بقيت هوية الفريقين اللذين سيهبطان للدرجة الثانية

مؤجلة للمرحلة األخيرة من البطولة بعد فوز األخاء األهلي
عاليه والراسينغ وتراجع التضامن صور لمؤخرة الترتيب.
وقاد علي بزي النبي شيت للفوز بتسجيله هدف المباراة
الوحيد في الدقيقة الثامنة بعد أن راوغ الدفاع واخترق
المنطقة وسدد الكرة داخل مرمى فريقه السابق العهد الذي
لعب بتشكيلة أغلبها من العبي االحتياط لينزل به الخسارة
الثالثة هذا الموسم.
وكان العهد ضمن التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه
بفوزه في الجولة األخيرة على النجمة حامل اللقب في الموسم
الماضي 2-صفر ليع ّزز انفراده بصدارة الترتيب برصيد
 50نقطة من  21مباراة بفارق  9نقاط عن أقرب منافسيه
األنصار.
وحقق النبي شيت انتصاره الرابع على التوالي بقيادة
مدربه الجديد محمد الدقة ليحتفظ بالمركز الخامس بفارق
المواجهات عن طرابلس الرابع برصيد  30نقطة لكل منهما.
وانتزع الساحل نقطة ثمينة بتعادله  1-1مع في الدقيقة
األخيرة مع ضيفه السالم زغرتا الذي يحتل المركز السادس
برصيد  27نقطة ،وافتتح األوغ��ن��دي ريتشارد كاسيغا
التسجيل للسالم في الدقيقة  34وأه��در وسيم عبد الهادي
ركلة جزاء لشباب الساحل في الدقيقة  69بعد تألق محمود
صيداوي بالتصدي لها.
وبعدها أنقذ المهاجم المالي كريست ريمي لورينيون شباب
الساحل من الخسارة بتسجيله من ركلة حرة هدف التعادل
في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وأنعش فريقا األخاء األهلي عاليه والراسينغ أملهما في
البقاء بدوري األضواء لموسم جديد بعد أن ح ّول األول تأخره
بهدف إلى فوز على الشباب الغازية  1-2بينما فاز الثاني على
مضيفه التضامن صور 2-صفر.
ويحتل شباب الساحل المركز التاسع برصيد  21نقطة
يليه األخ��اء األهلي والراسينغ برصيد  20نقطة لكل منهما
بفارق نقطة واحدة عن التضامن الذي تراجع للمركز األخير.
وسيلعب في الجولة األخيرة األخاء األهلي مع الراسينغ
والتضامن مع السالم وشباب الساحل مع الشباب الغازية
صاحب المركز السابع برصيد  24نقطة.

�سان �أنطونيو يفقد اللقب �أمام كليبرز
فقد س��ان أنطونيو سبيرز اللقب بعدما تلقى خسارته
الرابعة أمام مضيفه لوس آنجليس كليبرز  111-109في
المباراة السابعة األخيرة ضمن سلسلة منافسات الدور األول
من البالي أوف في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وأهدر سان أنطونيو فرصة اإلبقاء على آماله قائمة بالدفاع
عن اللقب حين تقدم  2-3في المباراة الخامسة قبل أن يسقط
في المواجهتين األخيرتين تاركا ً لمنافسه بطاقة التأهل إلى
نصف نهائي المجموعة الغربية (ربع نهائي البطولة).
منصة
وكعادته فشل سان أنطونيو بالتالي في اعتالء
ّ
التتويج مرتين متتاليتين ،وهو أحرز ألقابه الخمسة أعوام
 1999و 2003و 2005و 2007و.2014
وقد يشكل خروج سان أنطونيو من الدور األول في البالي
بداية النهاية لفترته الذهبية بقيادة الثالثة الكبار تيم
دنكان ( 39سنة) واألرجنتيني مانو جينوبيلي ( 37سنة)

والفرنسي طوني باركر ( 33سنة).
المرجح أن يتابع دنكان الذي قدم مستوى رائعا ً هذا
ومن
ّ
الموسم وسجل في مباراة األم��س  27نقطة ،وباركر الذي
كان مردوده محدودا ً في البالي بسبب إصابة في وتر آخيل،
مسيرتهما لموسم آخر ،فيما ينوي جينوبيلي االعتزال.
ويدين لوس آنجليس ليكرز بهذا الفوز وبطاقة التأهل
خصوصا ً إل��ى كريس ب��ول ال��ذي سجل  27نقطة ،وباليك
غريفين ( 24نقطة و 13متابعة و 6تمريرات حاسمة).
في المقابل كان باركر ثاني أفضل مسجل ( 20نقطة) بعد
دنكان الذي حقق أيضا ً  11متابعة ،فيما اكتفى جينوبيلي
بتسجيل  8نقاط فقط في  19دقيقة لعب.
وعبّر باركر عن خيبة أمله الكبيرة بالخروج ،واعتبر أن
هذه السلسلة بين سان أنطونيو وكليبرز تستحق أن تكون
الدور النهائي للبطولة.

