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التعادل يح�سم لقاء طرابل�س
والفي�صلي الأردني �آ�سيوي ًا

بايرن يخ�شى من ال�سيناريو الإيطالي...
وت�أهل متوقع لبر�شلونة ومهمة �شبه م�ستحيلة لآر�سنال
تبدو مهمة بايرن ميونيخ اليوم
األرب��ع��اء صعبة عندما يستضيف
ع��ل��ى «أل��ي��ان��ز آري��ن��ا» يوفنتوس
اإليطالي في إياب الدور ثمن النهائي
من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.
وك��ان المدرب اإلسباني لبايرن
ميونيخ جوسيب غوارديوال واضحا ً
ف��ي مقاربته ل��م��ب��اراة ال��ي��وم التي
صنفها بـ»النهائي» ألنه يدرك قوة
عزيمة الضيف اإليطالي ال��ذي بدا
ف��ي طريقه لتوديع ال���دور الثاني
منذ الذهاب بعد تخلفه على أرضه
 2-0قبل أن ينتفض ويدرك التعادل
.2-2
ومن المؤكد أن غوارديوال ال يريد
أي م��ف��اج��آت تعكر حلمه ت��ودي��ع
ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري ال���ذي سيتركه
الصيف المقبل من أجل مانشستر
سيتي اإلنكليزي ،بأفضل طريقة من
خالل قيادته إلى اللقب القاري األول
منذ  2013والسادس في تاريخه.
ويأمل غوارديوال أن يجنب فريقه
إح���راج ال��خ��روج م��ن ال���دور الثمن
النهائي للمرة األول���ى منذ موسم
 2011-2010حين اصطدم بفريق
ايطالي آخر بشخص انتر ،خصوصا ً
أن فولفسبورغ الذي يعاني األمرين
في ال��دوري األلماني ه��ذا الموسم،
سبقه إلى ال��دور ربع النهائي على
حساب غنت البلجيكي.
والمفارقة أن طريق بايرن إلى
لقبه األخير في المسابقة عام 2013
مر بيوفنتوس ب��ال��ذات عندما فاز
على األخير  0-2ذهابا ً في «اليانز
آرينا» ثم جدد الفوز على «السيدة
العجوز» في تورينو بالفوز على
بطل ايطاليا  0-2أيضاً.
ورغم اعترافه في بادئ األمر أن
مواجهة االربعاء قد تكون المباراة
القارية األخيرة له كمدرب لبايرن،
عاد غوارديوال واستدرك قائالً« :أنا
عادة شخص ايجابي .لم أفكر أبدا ً
بامكانية أن تكون ه��ذه المباراة
األخيرة لي».
وم��ن جهته ،ش��دد نجم النادي
البافاري توماس مولر على ضرورة
مهاجمة ي��وف��ن��ت��وس م��ن��ذ ص��اف��رة
البداية من أجل الوصول إلى شباكه
ألن م����رور ال��وق��ت سيعطي بطل
االيطالي الدفع المعنوي وسيدفعه
إلى اغالق منطقته باحكام.
وم���ن ال��م��ؤك��د أن ب��اي��رن يملك
األس���ل���ح���ة ال��ه��ج��وم��ي��ة ال�ل�ازم���ة
للوصول إلى شباك يوفنتوس في
ظل وجود مولر والبولندي روبرت
ليفاندوفسكي اللذين سجال معا ً
 61هدفا ً هذا الموسم ،اضافة إلى
الهولندي آريين روب��ن والفرنسي
فرانك ريبيري.
يوفنتوس يؤمن بحظوظه
ورغ��م صعوبة المهمة ،م��ا زال
يوفنتوس مؤمنا ً بامكانية تجاوز
ال��ن��ادي البافاري خصوصا ً اذا ما
قدم الفريق المستوى الذي ظهر به
في نصف الساعة األخيرة من لقاء

تعادل طرابلس مع ضيفه الفيصلي األردني  ،1 – 1في
المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رشيد كرامي
البلدي ،ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وسيطر الضيوف على بداية اللقاء حيث كانوا األفضل
تنظيما ً وانتشاراً ،واعتمدوا التمريرات السريعة القصيرة،
وم��ح��اوالت اخ��ت��راق ال��دف��اع الطرابلسي ال��ق��وي عبر
األطراف.
في المقابل ،اعتمد طرابلس على الهجمات المرتدة،
التي شكلت في بعض المناسبات خطورة على مرمى
الحارس األردني محمد شتناوي ،الذي تصدى في الدقيقة
الخامسة لتسديدة الغاني مايكل هيليجبي ،معطالً أولى
فرص المضيف.
وبعد إخفاق الفيصلي في تهديد المرمى اللبناني بشكل
جدي ،تحرر طرابلس تدريجيا ً من تحفظه ،وأطبق على
مرمى شتناوي في الدقائق األخيرة من هذا الشوط حيث
أهدر أحمد مغربي فرصة في الدقيقة (.)44
ونجح زميله أبو بكر المل في تسجيل هدف السبق في
الدقيقة ( )45برأسية إلى يمين الحارس مستثمرا ً عرضية
طويلة ساقطة من عبد الله طالب ،لينتهي الشوط األول
لبنانيا ً .0 – 1
وب��دأ الفيصلي الشوط الثاني بقوة ،فحاصر مرمى
الحارس اللبناني سراج الصمد ،مهدرا ً عددا ً من الفرص
الخطرة.
ولجأ مدرب الفيصلي محمد اليماني إلى تكثيف جبهته
الذهاب ،وهذا ما تحدث عنه مدافعه
الفرنسي باتريس ايفرا ال��ذي قال:
«أعتقد أن مباراة الذهاب أظهرت
قدرتنا على أذيتهم أيضاً .اآلن ،نحن
ن��درك ب��أن حتى بايرن لديه نقاط
ضعف».
وواص��ل في حديث لصحيفة «ال
غازيتا ديلو س��ب��ورت» االيطالية:
«ه��ذا ليس تعجرفاً ،نحن نحترم
خصمنا ل��ك��ن ال ي��ج��ب أن ننسى
واقع وصولنا إلى المباراة النهائية
الموسم الماضي».
ويعول أليغري على دفاعه الصلب
وح��ارس��ه األس��ط��وري جانلويجي
ب��وف��ون ال���ذي ح��اف��ظ على نظافة
شباكه لمدة  926دقيقة ،وذلك إلى
جانب قوته الهجومية التي يجسدها
العب بايرن السابق الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش واالس��ب��ان��ي أل��ف��ارو
موراتا والفرنسي بول بوغبا.
وسيفتقد يوفنتوس االيطالي
وص��ي��ف البطل اثنين م��ن أعمدته
األساسية في مباراة اليوم ،وهما
المهاجم األرجنتيني باولو ديباال
والع��ب الوسط كالوديو ماركيزيو
بسبب اإلصابة.
ويشكل غياب ديباال وماركيزيو
ضربة قاسية ج��دا ً لفريق المدرب
ماسيميليانو آليغري ال��ذي اكتفى
ذه��اب�ا ً بالتعادل على أرض��ه 2-2
بعد أن كان متخلفا َ .2-0
كما يحوم الشك ح��ول مشاركة
المدافع جورجيو كييليني ومهاجم
ب��اي��رن ال��س��اب��ق ال��ك��روات��ي ماريو
ماندزوكيتش.
وذكر يوفنتوس أن ديباال أصيب
في ربلة ساقه اليمنى خالل تمارين
االثنين لكنه قد يعود إلى الفريق في
مباراة الدربي المحلي ضد تورينو

يوم األحد ،في حين يعاني ماركيزيو
من اصابة مشابهة لكنه سيغيب عن
المالعب حوالي ثالثة أسابيع.

برشلونة – آرسنال

تبدو الطريق ممهدة تماما ً أمام
برشلونة حامل اللقب لبلوغ الدور
رب��ع النهائي م��ن مسابقة دوري
أب��ط��ال أوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم وذل��ك
عندما يستضيف آرسنال اإلنكليزي
األربعاء في إياب الدور الثاني.
على ملعب «كامب ن��و» ،يحتاج
آرس���ن���ال إل����ى م��ع��ج��زة حقيقية
للوقوف بوجه برشلونة وحرمان
النادي الكتالوني من بلوغ ال��دور
ربع النهائي للموسم التاسع على
التوالي خصوصا ً بعد خسارته لقاء
الذهاب على أرضه صفر -2بهدفي
األرجنتيني ليونيل ميسي.
�ب جميع المعطيات في
وت��ص� ّ
مصلحة برشلونة الطامح لفوزه
ال��ق��اري العاشر على التوالي بين
ج��م��اه��ي��ره ،خ��ص��وص�ا ً أن ال��ن��ادي
ال��ك��ت��ال��ون��ي ل��م يخسر س��وى م��رة
واح��دة في مبارياته الـ 36األخيرة
في دوري األبطال وكانت أمام بايرن
ميونيخ (صفر )-3في أيار .2013
وي��ب��دو ب��رش��ل��ون��ة ف��ي طريقه
للتخلص من منافس إنكليزي آخر في
الدور الثاني بعدما أزاح مانشستر
سيتي من هذا الدور في الموسمين
الماضيين ،ومواصلة سعيه نحو
ت��ك��رار سيناريو الموسم الماضي
وإح�����راز ال��ث�لاث��ي��ة ك��ون��ه يتصدر
الدوري المحلي بفارق  8نقاط عن
مالحقه أتلتيكو مدريد إضافة إلى
بلوغ نهائي الكأس المحلية حيث
يتواجه مع إشبيلية.
وي��دخ��ل ف��ري��ق ال��م��درب لويس

إنريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة
بعدما حافظ السبت على سجله
التاريخي الخالي من الهزائم في
كل المسابقات للمباراة السابعة
والثالثين على التوالي باكتساحه
خيتافي 6-صفر ،ما سيصعب تماما ً
من مهمة آرسنال الساعي إلى بلوغ
رب��ع النهائي للمرة األول���ى منذ 6
أعوام.
وما يزيد من صعوبة مهمة فريق
المدرب الفرنسي أرسين فينغر أن
آرس��ن��ال يمر بفترة صعبة أيضا ً
على الصعيد المحلي وآخر فصولها
تنازله األحد عن لقب مسابقة الكأس
بخروجه من الدور ربع النهائي على
يد واتفورد الذي أسقطه في ملعبه
«االم��ارات»  ،2-1ليضيف ذلك إلى
خسارتين وت��ع��ادل ف��ي مبارياته
ال��ث�لاث األخ���ي���رة ف��ي ال�����دوري ما
تسبب بابتعاده عن ليستر سيتي
المتصدر.
واس��ت��ن��ادا ً إل��ى ه��ذه المعطيات
ووجود الثالثي المتألق في برشلونة
م��ي��س��ي واألوروغ���وي���ان���ي ل��وي��س
سواريز والبرازيلي نيمار الذي سجل
مجتمعا ً  103أه��داف ه��ذا الموسم
فيما سجل فريق آرسنال بأكمله 71
هدفاً ،سيكون من شبه المستحيل
على الضيف اللندني تجنب خيبة
أخرى أمام منافسه الكتالوني الذي
سبق أن ح��رم «المدفعجية» من
اللقب بالفوز عليهم في نهائي 2006
(.)1-2
ث��م نجح برشلونة ف��ي إقصاء
ال��ن��ادي ال��ل��ن��دن��ي م��ن ال����دور رب��ع
النهائي ع��ام  2010حين تعادال
ذهابا ً في لندن  2-2وف��از النادي
الكاتالوني إيابا  1-4بفضل رباعية
لنجمه ميسي ،وم��ن ال��دور الثاني

عام  2011حين فاز الفريق اللندني
ذهابا ً على أرضه  1-2قبل أن يخسر
إيابا ً .3-1
لكن المدافع البلجيكي لبرشلونة
ت��وم��اس فيرمايلن ال��ذي داف��ع عن
أل��وان آرسنال لخمسة أع��وام وكان
ق��ائ��ده ق��ب��ل االن��ت��ق��ال إل���ى «ك��ام��ب
ن��و» ع��ام  ،2014ح��ذر زم�ل�اءه من
االس��ت��ه��ت��ار بالمنافس اإلنكليزي
قائالً في مقابلة مع تلفزيون النادي
الكاتالوني« :لن تكون مباراة سهلة.
رغم األفضلية الضئيلة التي نتمتع
ب��ه��ا ،ال يمكن ال��ق��ول ب��ت��ات�ا ً بأنهم
أصبحوا خارج المسابقة .يملكون
العبين سريعين وهذا األمر يجعلهم
خطيرين جدا ً.يجب أن نركز».
وت��ح��دث ف��ي��رم��اي��ل��ن ع��ن أوج��ه
التشابه بين فريقه الحالي وآرسنال،
قائالً« :إنهما فريقان مختلفان لكن
في الوقت ذاته هما متشابهان جدا ً
بالطريقة التي يلعبان بها .يحبذان
تمرير الكرة وإبقائها على األرض .ال
يلعبان الكرات الطويلة».
وتطرق المدافع البلجيكي إلى
ح��ظ��وظ برشلونة ف��ي أن يصبح
أول ف��ري��ق يحتفظ ب��ال��ل��ق��ب منذ
اعتماد المسابقة بصيغتها الحالية
ف��ي موسم  ،1993-1992قائالً:
«سيكون أم���را م��ذه�لاً أن ن��ف��وز به
مجدداً ،لكن الطريق ما زالت طويلة.
هناك الكثير من المباريات المتبقية
وعلينا أن نعمل بجهد كبير إذا أردنا
تحقيق ذلك».
وسبق لفرق ريال مدريد اإلسباني
وب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي
وبنفيكا البرتغالي وفولفسبورج
األلماني أن حجزت أماكنها في دور
الثمانية للبطولة من خالل مبارياتها
في األسبوع الماضي.

بعد الح�سم الباري�سي ...بر�شلونة يقترب و�إنكلترا ت�شتعل
حسم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم حسابيا ً لقب
الدوري الفرنسي قبل شهرين على ختام البطولة ،بينما تقترب
ف��رق برشلونة وب��اي��رن ميونيخ ويوفنتوس أكثر من اللقب
بعد الحفاظ على انفرادها بصدارة دوري��ات إسبانيا وألمانيا
وإيطاليا.
كما عاشت إنكلترا أسبوعا ً مختلطا ً بين الكأس والدوري ،حيث
ودع آرسنال المنافسة األولى وحافظ ليستر سيتي على انفراده
في الثانية ،التي سقط فيها مانشستر سيتي في فخ التعادل.
وتوج البي إس جي باللقب الرابع على التوالي والسادس في
تاريخه ،حيث يواصل هيمنته المطلقة على كرة القدم الفرنسية
منذ أن بات ملكا ً إلدارة قطرية في .2012
وأنهى فريق المدرب لوران بالن الدوري لصالحه بفوز ساحق
على مضيفه تروا بتسعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثالثين من
المسابقة ،وقبل  8جوالت على ختامها.
وسجل السويدي زالتان إبراهيموفيتش  4أهداف في اللقاء،
ليرتفع رصيده التهديفي إلى  27هدفاً ،كما أحرز األوروجوائي
إدينسون كافاني ،ال��ذي لم يكشف عن مستقبله مع الفريق،
هدفين ،فيما زاد الغلة كل من األرجنتيني خابيير باستوري
وأدري��ان رابيو ،والعب الخصم ماثيو سونيي الذي سجل هدفا
بالخطأ في مرمى أصحاب األرض.
وأصبح رصيد باريس سان جيرمان  77نقطة ( 24انتصارا ً
و 5تعادالت وهزيمة) ،ليبتعد بـ 25نقطة عن أقرب مالحقيه،
موناكو ،الذي حال فوزه في الجوالت الثماني المتبقية من البطولة
سيحصد  24نقطة غير كافية للحاق بصاحب الصدارة.
وتعد هذه المرة األولى التي يتوج فيها فريق بلقب الدوري
الفرنسي قبل نهايته بثماني جوالت ،لتتواصل أفراحه بعدما
أقصى قبل أيام منافسه تشيلسي اإلنكليزي من ثمن نهائي دوري
األبطال األوروبي للمرة الثانية على التوالي.
وفي إنكلترا بالتحديد ،فقد كان األسبوع ممزوجا ً بمباريات
للكأس والبريمييرليج ،حيث أقيمت  4مباريات بالدوري اختتمت
االثنين بلقاء ليستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد والذي انتهى
بفوز «الثعالب» بهدف نظيف من توقيع الياباني شينجي
أوكازاكي من مقصية رائعة داخل المنطقة ،ليحافظ على انفراده
بالصدارة ،وذلك بعد مرور  30جولة.
وكان من أبرز نتائج مباريات الدوري أيضا ً سقوط مانشستر
سيتي في فخ التعادل السلبي أمام نورويتش ،وانتصار توتنهام
على أستون فيال .2-0
وبهذا التعادل يحل سيتي رابعا ً بفارق  9نقاط عن صاحب
الصدارة ،فيما يأتي توتنهام وصيفا ً بخمس نقاط عن ليستر.
أما في كأس االتحاد ،فقد أقصي آرسنال من ربع النهائي بعدما
سقط أمام واتفورد على «ملعب اإلمارات» بهدفين لواحد.
وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين ،فاجأ الضيوف الجميع
بهدفين حمال النكهة األفريقية حيث تقدم النيجيري أودي��ون
إيجالو في الدقيقة  50قبل أن يعزز الجزائري عدالن قديورة
التقدم في الدقيقة .63
وأحرز الغانرز هدف الشرف في الدقيقة  88عبر داني ويلبيك
إثر تسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى.
وكان كريستال باالس وإيفرتون قد حجزا مقعديهما في الدور
نصف النهائي بعد تغلبهما على ريدينج وتشيلسي على الترتيب
بنفس النتيجة ( ،)0-2فيما سيخوض مانشستر يونايتد
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الهجومية في هذا الشوط بإ ِشراكه محمد الرفاعي بدال ً من
رائد عبد الرحمن وماهر الجدع بدال ً من خليل بني عطية.
وأسفر ذلك عن جملة من الفرص األردنية أبرزها في
الدقيقة  56عندما أنقذ المدافع السوري محمد اسطنبلي
كرة األردني ياسين بخيت من على خط المرمى .وسدد
عصام المبيدين كرة أرضية مرت بمحاذاة القائم (.)57
وحاول مدرب طرابلس السوري نزار محروس تخفيف
الضغط عن فريقه ،عبر إ ِشراكه المهاجم محمد غدار ،بدال
من العب الوسط أحمد مغربي ووليد فتوح مكان أبو بكر
المل ،ساعيا ً إلى إعادة تفعيل قوة فريقه الهجومية.
ولكن سيطرة الفيصلي على وسط الملعب مكنته من
التحكم بزمام المبادرة خصوصا ً في الربع األخير حين
نجح البديل ماهر الجدع ( )82في اقتناص هدف التعادل
برأسية من داخل المنطقة ،مستفيدا ً من عرضية ياسين
بخيت.
م� ّث��ل طرابلس ال��ح��ارس س���راج الصمد والالعبون
ايمانويل ايفوري تييهو ومحمد سطنبلي وسعد يوسف
وغازي الحسين وعبد العزيز عبدول وأبو بكر المل (وليد
فتوح  )83ومايكل هيليغبي (أحمد دياب  )3+90وحمزة
علي وأحمد المغربي (محمد غدار  )71وعبد الله طالب.
وم ّثل الفيصلي الحارس محمد شتناوي والالعبون
يوسف رائد وعصام المبيدين وبهاء عبد الرحمن وياسين
بخيت ومهدي عالمة ورائد عبد الرحمن (محمد الرفاعي
 )64وسالم سليم وبراء مرعي وياسر الرويشدة وخليل
بني عطية (ماهر الجدع .)70

الت�ضامن �صور يعود �إلى دوري «الأ�ضواء»

لم يجد فريق التضامن صور صعوبة في العودة إلى دوري
الدرجة األول��ى ،بعد مسيرة قياسية في منافسات القسم
الثاني ،حيث حقق حتى اآلن  51نقطة من أصل  51ممكنة،
وهو إنجاز غير مسبوق في الدرجة الثانية بلبنان.
ويبقى أمام التضامن  5مباريات سيعمل على تحقيق الفوز
فيها ،وتقديم جهد أكبر لتسجيل رقما ً تاريخيا ً في «دوري
المظاليم» ،بجمعه  66نقطة ممكنة.
وسيلعب فريق المدرب محمد زهير في الجوالت المقبلة
مع األمل معركة واألهلي النبطية والمبرة وهومنتمن ،قبل
أن يخوض في الجولة األخيرة أقوى المواجهات مع اإلخاء
األهلي عاليه ثاني الترتيب والمرشح ب��دوره للعودة إلى
«دوري األضواء» مع التضامن ،بعدما هبطا سويا ً في ختام
الموسم الماضي .وباألرقام سجل التضامن صور  63هدفا ً في
 17مباراة ،فيما تلقت شباكه  6أهداف فقط.
يحتل مهاجموه المراكز الثالثة األولى في صدارة الهدافين،
إذ يتصدر الترتيب السنغالي عبد العزيز نداي ( 19هدفاً)،
يليه اإليفواري كونان ريتشموند وجاد الزين ( 11هدفاً).
وجاء بعض نتائج الفريق لتؤكد الهوة الكبيرة بين وبين

فرق القسم الثاني ،كفوزه على العمال  ،0 – 10والهالل حارة
الناعمة  ،0 – 5واإلصالح البرج الشمالي  ،2 – 5واألمل معركة
 ،0 – 4والمبرة  ،1 – 6والشبيبة .0 – 5
ويدعم صفوف التضامن صور حاليا ً العبان أجنبيان هما
اإليفواري كونان ريتشموند والسنغالي عبد العزيز نداي،
علما ً أن الفريق لم يستغن عن أي العب باستثناء الثالثة
الذين انتقلوا من صفوفه نهاية الموسم الماضي ،وهم نصار
نصار (انتقل إلى النبي شيت) وعلي حوراني (الساحل)
وبالل نجدي (الشباب الغازية).
وبدأ التضامن الذي ودع كأس لبنان بخسارته أمام األخاء
األهلي ،مبكرا ً اإلعداد للموسم المقبل ،حيث ستعمل إدارته
على توفير االستقرار الالزم للتخلص سكة الصعود والهبوط،
وتمكين الفريق البقاء بين الكبار.
وتدور أحاديث في األوساط الجنوبية عن عودة محتملة
لنجم الفريق السابق رضا عنتر إلى التضامن صور في حال
لم يجدد عقده الحالي مع فريق شاندونغ الصيني ،وهو األمر
الذي سيكسب الفريق قوة دفع كبيرة في دوري األضواء في
حال حدوثه.

ماراثون ريا�ضي لوحدة
الأن�شطة التربوية في النبطية
رعى النائب ياسين جابر الماراثون الرياضي الذي نظمته
وحدة األنشطة الرياضية والكشفية في المنطقة التربوية
في محافظة النبطية ومركز كامل يوسف جابر الثقافي
االجتماعي بمواكبة ق��وى األم��ن الداخلي وشرطة بلدية
النبطية والصليب األحمر اللبناني  -قسم اإلسعاف األولي
وقسم الشباب والذي شارك فيه حوالى  1200طالب وطالبة
من المدارس الرسمية والخاصة في محافظة النبطية.
وانطلق الطالب في سباق الضاحية من أمام مركز كامل

يوسف جابر الثقافي اإلجتماعي الساعة الثامنة صباحا ً
نحو مدينة النبطية ،ثم ع��ادوا إل��ى المركز وق��د استمر
السباق لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.
وفي الختام ،توج النائب ياسين جابر في حضور رئيس
وحدة األنشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية مازن
قبيسي ورئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية
نظام الحلبي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الطالب
الفائزين في السباق.

النادي اللبناني لل�سيارات وال�سياحة
رالي الربيع في  10ني�سان المقبل
ووستهام يونايتد مباراة إعادة بعد تعادلهما  1-1على ملعب
أولد ترافورد.
وفي إسبانيا واصل األرجنتيني ليونيل ميسي التألق وقاد
فريقه برشلونة للفوز  0-6على خيتافي في الجولة الـ29
ليواصل االقتراب من االحتفاظ باللقب.
ورغم إضاعته ركلة جزاء ،إال أن ميسي نجح في تسجيل هدف
رائع وصنع  3أهداف لزميليه نيمار (هدفين) ومنير الحدادي.
ويبتعد برشلونة بثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد ،وصيف
الليغا ،الذي فاز بدوره بثالثية نظيفة على ديبورتيفو الكورونيا،
حملت توقيع ساؤول نييجيز وأنطوان غريزمان وأنخل كوريا.
كما حافظ الفريق الكتالوني على ف��ارق الـ 12نقطة التي
تفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد ،الذي حقق انتصارا بشق
األنفس من ملعب الس بالماس بهدفين لواحد ،بفضل رأسية من
كاسيميرو (ق ،)89بعدما كان سرخيو راموس قد تقدم بهدف أول
(ق )24قبل أن يتعادل أصحاب األرض بهدف للبرازيلي ويليان
جوزيه (ق.)87
وبنفس الشكل ،حافظ بايرن ميونيخ على حظوظه القوية في
االحتفاظ بلقب البوندسليجا ،بفوزه العريض على ضيفه فيردر
بريمن بخماسية نظيفة بالجولة السادسة والعشرين.
سجل أه���داف الفريق ال��ب��اف��اري ك��ل م��ن اإلس��ب��ان��ي تياغو
ألكانتارا (هدفين) وتوماس مولر (هدفين) والبولندي روبرت
ليفاندوفسكي.
ويبتعد بايرن بخمس نقاط عن أق��رب مالحقيه ،بروسيا
دورتموند ،الذي واصل هو اآلخر مالحقته بعد ثنائيته في مرمى
ماينز ،والتي حملت توقيع ماركو رويس شينجي كاجاوا ،وذلك
قبل  8جوالت على ختام البوندسليغا.
وفي إيطاليا ،حافظ يوفنتوس على صدارته للكالتشو بفوزه
بهدف وحيد على ساسولو من توقيع األرجنتيني باولو ديباال،

ليحافظ على النقاط الثالثة التي تفصله عن نابولي ،الذي هز
شباك مضيفه باليرمو بهدف نظيف سجله األرجنتيني اآلخر
جونزالو هيجوايين.
كما واصل روما سلسلة نتائجه الطيبة وحقق انتصاره الثامن
تواليا على حساب مضيفه أودينيزي بهدفين لواحد ،بفضل
هدفين إلدين دجيكو وأليساندرو فلورنزي ،ليحافظ على مركزه
الثالث بفارق  8نقاط عن صاحب الصدارة.
وف��ي هولندا ،سقط آيندهوفن وآي��اك��س أمستردام في فخ
التعادل أمام هيرينفين ونيميجن على الترتيب ،لتظل الصدارة
آليندهوفن برصيد  66نقطة ،محافظا على النقطة التي تفصله
عن أمستردام.
ويستعد آيندهوفن لمواجهة أتلتيكو مدريد الثالثاء في إسبانيا
في إياب الدور ثمن النهائي لدوري األبطال األوروبي ،حيث كانا قد
تعادال سلبيا ً في هولندا.
وفي البرتغال استعاد بنفيكا ص��دارة ال��دوري بفوزه على
تونديال صاحب المركز األخير  ، 1-4ليرفع رصيده إلى  64نقطة،
ويحافظ على فارق النقطتين الذي يفصله عن سبورتنج لشبونة،
أقرب مالحقيه.
وكان لشبونة قد حقق المطلوب بفوزه السبت بهدفين لواحد
على اشتوريل ،بفضل ثنائية الجزائري إسالم سليماني ،لينتظر
نتيجة لقاء «النسور» الذي يواصل حملة الدفاع عن لقبه.
فيما يحافظ بورتو على ترتيبه الثالث في ج��دول ال��دوري
برصيد  58نقطة ،بعد فوزه هو اآلخر على اونياو ماديرا بثالثة
أهداف لواحد.
كما يعيش ال���دوري ال��روس��ي أي��ض�ا ً منافسة ش��دي��دة على
ال��ص��دارة ،بعد ف��وز روس��ت��وف على سيسكا موسكو ، 0-2
ليتقاسمان الصدارة بنفس الرصيد.

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رالي الربيع
ال 32وهو الجولة األولى من بطولة لبنان للراليات لعام
 ،2016والذي سيقام الرالي في  10نيسان المقبل على
طرقات اسفلتية.
وأوضح مدير الرالي كابي حايك أن التحضيرات انطلقت
إلقامة الرالي باكورة نشاط الراليات للعام الجاري»،
معلنا ً «أن النادي المنظم سيذيع الحقا ً تاريخ بدء وإقفال
باب التسجيل ومسار الرالي» ،وداعيا ً «إلى المشاركة

بكثافة في السباق».
وأضاف« :أن اجتماعات عدة عقدت ،في حضور منسق
لجنة رياضة السيارات في النادي المنظم عماد لحود
ومدير اللجنة كابي كريكر وأعضاء اللجنة المنظمة على ان
يدعى جميع العاملين في السباق الى اجتماع عام يحدد
الحقاً».
ودعا «رجال الصحافة واإلعالم الى مواكبة السباق»،
شاكرا ً «كل من سيساهم في إنجاحه».

الأميركي بورت يرد اعتبار بيبلو�س
�أمام هوب�س في �سلة لبنان
ث���أر ف��ري��ق بيبلوس م��ن ضيفه
هوبس بالفوز عليه بفارق  8نقاط
وبنتيجة  ،89–97ف��ي المرحلة
( 15السادسة اي��اب�اً) من ال��دوري
اللبناني لكرة السلة.
أنهى هوبس الربع األول لصالحه
 ،19-20قبل أن ينتفض بيبلوس
بطل كأس لبنان ويتقدم بنهاية الربع
الثاني .33-50
وأثمرت هيمنة صاحب األرض عن
تقدمه في نهاية الربع الثالث 62-72

في طريقه لحسم المباراة بفضل تألق
األميركي ستيفن بورت بتسجيله 30
نقطة واستحواذه على  5كرات مرتدة
ومرر  6كرات حاسمة.
كما ساهم الالعب باسل بوجي
في هذا االنتصار بتسجيله  22نقطة
واستحوذ على  10كرات مرتدة ومرر
 5كرات حاسمة ،واضاف األميركي
جاي يونجبالد  13نقطة واستحوذ
على  7كرات مرتدة.
وبرز من هوبس األميركي انطوان

بربور بتسجيله  24نقطة وم��رر 5
ك���رات ح��اس��م��ة ،وأض���اف مواطنه
ويليام بيرد  16نقطة.
يتساوى الفريقان بـ 7انتصارات
و 6ه��زائ��م ف��ي ال��م��رك��زي��ن ال��راب��ع
والخامس برصيد  27نقطة لكل منهما
من  13م��ب��اراة ،بفارق  8نقاط عن
الرياضي حامل اللقب والمتصدر.
وك��ان هوبس ف��از على بيبلوس
 58-84في مرحلة الذهاب للدوري
الحالي.

