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املدى الريـــا�سي
Almada Sport

نيقو�سيا )ا ف ب( 
من  دقيقة  ت�سعني  بعد  على  ت�سل�سي  ا�سبح 
والفوز  يونايتد  مان�س�سرت  احتكار  ك�سر 
بلقب البطل للمرة االوىل منذ 2006 بعدما 
ليفربول  م�سيفه  مع  القمة  مواجهة  ح�سم 
 44375 امام  »انفيلد«  ملعب  على  2-�سفر 
متفرجا يف املرحلة ال�سابعة والثالثني قبل 
االخرية من الدوري االنكليزي لكرة القدم.

يف  منطقيا  اللقب  ح�سم  ت�سل�سي  يكون  قد 
حال مل ت�سجل مفاجاأة م�ستبعدة يف املرحلة 
الذي  اثلتيك  ي�ستقبل ويغان  اخلتامية النه 
يعني  ما  اال�سواء،  دوري  يف  بقاءه  �سمن 
بالن�سبة  هام�سية  ���س��ت��ك��ون  امل���ب���اراة  ان 
لالخري.ورفع فريق املدرب االيطايل كارلو 
ال�سدارة  يف   83 اىل  ر�سيده  ان�سيلوتي 
الذي  يونايتد  مان�س�سرت  عن  نقطة  بفارق 
1-�سفر. ���س��ن��درالن��د  م�سيفه  على  تغلب 

وكان ليفربول العقبة الكبرية االخرية بني 
عن  الغائب  اللقب  ا�ستعادة  وحلم  ت�سل�سي 
خزائنه منذ 2006، وكان من املفرت�ض ان 
تكون املواجهة قمة بكل ما للكلمة من معنى 
فوز  الن  للفريقني،  اه��م��ي��ة  م��ن  حتمله  مل��ا 
الطريق  فتح  يعني  »احلمر«  على  ت�سل�سي 
امامه لكي يتوج باللقب، اما ليفربول فكان 
ياأمل م�ساحلة جماهريه بعد املو�سم املخيب 
الذي قدمه واخر ف�سوله خروجه من ن�سف 
على  االوروب����ي  ال����دوري  م�سابقة  نهائي 
واالحتفاظ  اال�سباين،  مدريد  اتلتيكو  يد 
ك��ان �سئيال ج��دا من اجل  ام��ل وان  بربيق 
حماولة احل�سول على املركز الرابع، االخري 
اوروبا. ابطال  دوري  م�سابقة  اىل  املوؤهل 

يف  ل��ه  ي�سفع  �سيئا  يقدم  مل  ليفربول  لكن 
توتنهام  ال�سراع مع  دائرة  يبقى �سمن  ان 
الرابع،  امل��رك��ز  ع��ل��ى  �سيتي  ومان�س�سرت 
وبدا انه »يف�سل« فوز ت�سل�سي باللقب على 
ح�ساب غرميه التقليدي مان�س�سرت يونايتد 
التوايل  على  الرابع  لقبه  عن  يبحث  ال��ذي 
عدد  حيث  من  القيا�سي  بالرقم  واالن��ف��راد 
ليفربول  مع  حاليا  يتقا�سمه  ال��ذي  االلقاب 

بالذات )18 لكل منهما(.
وم��ن امل��رج��ح ان ت��ك��ون امل��ب��اراة  االخرية 
للمدرب اال�سباين رافايل بينيتيز على ملعب 
بعدم  ليفربول  اداري��ي  اتهم  الن��ه  »انفيلد« 
تلبية الوعود التي اطلقوها ملدرب فالن�سيا 
ما  عقده،  بتمديد  اقناعه  اجل  من  ال�سابق 
عن  تتحدث  التي  ال�سائعات  �سحة  يعزز 
انتقاله املو�سم املقبل اىل ايطاليا لال�سراف 
اقله  على  ليفربول  يوفنتو�ض.و�سمن  على 

يف  للم�ساركة  يوؤهله  ال��ذي  ال�سابع  املركز 
ب�سبب حرمان  املقبل  املو�سم  ليغ«  »يوروبا 
الكاأ�ض  بورت�سموث الذي و�سل اىل نهائي 
املو�سم  االوروب��ي��ة  امل�ساركة  من  املحلية، 
يعي�سها. التي  املالية  االزم��ة  ب�سبب  املقبل 
الدرجة  اىل  هبط  بورت�سموث  ان  ي��ذك��ر 

امل�����س��ارك��ة يف  ب��ام��ك��ان��ه  ك���ان  ل��ك��ن  االوىل 
الكاأ�ض  نهائي  لو خ�سر  ليغ« حتى  »يوروبا 
االخري  الن  وذل���ك  ت�سل�سي،  ام���ام  املحلية 
ت�سل�سي  االبطال.وفك  دوري  يف  �سي�سارك 
العقدة التي الزمته يف »انفيلد« حيث مل يفز 
على »احلمر« منذ 2 ت�سرين االول/اكتوبر 

2005 عندما تغلب على م�سيفه 4-1، وهو 
مرتفعة  مبعنويات  املوقعة  ه��ذه  اىل  دخ��ل 
�سيتي  ���س��ت��وك  �سيفه  �سحق  ب��ع��دم��ا  ج���دا 
ال�سابقة بف�سل ثالثية  7-�سفر يف املرحلة 
من  وثنائية  كالو  �سالومون  العاجي  م��ن 
ليفربول  المبارد.وكان  فرانك  و�سطه  جنم 

من  قريبا  وك��ان  اللقاء  ب��داي��ة  يف  االخ��ط��ر 
اطلقها  �ساروخية  بكرة  الت�سجيل  افتتاح 
االي���ط���ايل ال���ربت���و اك���وي���الين م���ن خ���ارج 
العار�سة  الم�ست  حم��اول��ت��ه  لكن  املنطقة 
.)11( امللعب  ووا�سلت طريقها اىل خارج 
ثم غابت الفر�ض متاما وانح�سر اللعب يف 

الدقيقة 33 حني اهدى  و�سط امليدان حتى 
القائد �ستيفن جريارد ال�سيوف هدية ثمينة 
حار�سه  اىل  الكرة  اع��ادة  يف  اخطاأ  عندما 
ملعب  و�سط  ومن  رينا  خو�سيه  اال�سباين 
من  دروغبا  ديدييه  العاجي  فخطفها  فريقه 
داخل  وو�سعها  تخطاه  ثم  احلار�ض  ام��ام 

الدفع  الهدف  هذا  اخلالية.واعطى  ال�سباك 
الفريق  العبو  فتحرر  لت�سل�سي  املعنوي 
فر�سة  على  وح�سلوا  حذرهم  من  اللندين 
�سريعة لتعزيز تقدمهم بهدف ثان لكن الكرة 
فرانك  الو�سط  جنم  اطلقها  التي  البعيدة 
قريبة جدا  املنطقة مرت  المبارد من حدود 
ليفربول  )36(.وتعر�ض  االي�سر  القائم  من 
ماك�سي  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  ب��ا���س��اب��ة  ل�����س��رب��ة 
اخراجه  اىل  بينيتيز  ا�سطر  ما  رودريغيز 
قبل  بابل  راين  الهولندي  اجلناح  وادخ��ال 
الذي  االول  ال�سوط  نهاية  من  دقائق  ثالث 
العبي  مطالبة  االخ���رية  ث��وان��ي��ه  يف  �سهد 
ت�سل�سي بركلة جزاء مل�سلحة العاجي كالو 
ال���ذي ك���ان يتجه ل��الن��ف��راد ب��ري��ن��ا ق��ب��ل ان 
ي�سقط بعد دفعة من الربازيلي لوكا�ض ليفا، 
لكن احلكم الن رايلي امر مبوا�سلة اللعب.
يف  الفر�سة  هذه  اللندين  الفريق  وعو�ض 
بهدف  تقدمه  وع��زز  الثاين  ال�سوط  بداية 
ثان بعد لعبة جماعية مميزة و�سلت عربها 
الذي  انيلكا  نيكوال  الفرن�سي  اىل  ال��ك��رة 
اليمنى  اجلهة  على  الت�سلل  م�سيدة  ك�سر 
ثم لعب عر�سية ار�سية و�سلت اىل المبارد 
هذا  وك��ان   ،)54( رينا  �سباك  اودعها  ال��ذي 
الرحمة على  كافيا الطالق ر�سا�سة  الهدف 
من  االندفاع  اىل  بعدها  افتقد  ال��ذي  اللقاء 
ال��ف��ر���ض احلقيقية  ف��غ��اب��ت  ال��ط��رف��ني  ق��ب��ل 
»�ستاديوم  ال��ن��ه��اي��ة.وع��ل��ى  ���س��اف��رة  ح��ت��ى 
حقق  متفرجا،   47641 وام��ام  الي��ت«  اوف 
خدمات  ا�ستعاد  ال��ذي  يونايتد  مان�س�سرت 
�سفاء  ب��ع��د  ف��ردي��ن��ان��د  وري���و  روين  واي���ن 
امام  منه  املطلوب  اال���س��اب��ة،  م��ن  االث��ن��ني 
وخرج  برو�ض  �ستيف  ال�سابق  العبه  فريق 
اللقب  ح�سم  اجلت  التي  ال��ث��الث  بالنقاط 
خاللها  يلعب  التي  االخ��رية  املرحلة  حتى 
ت�سل�سي  بامكان  �سيتي.وكان  �ستوك  ام��ام 
ان يح�سم اللقب باللقب من الناحية النظرية 
لو تعادل مان�س�سرت النه ميلك فارق اهداف 
�سقط  ل��و  ام���ا   ،)54+ م��ق��اب��ل   63+( ك��ب��ري 
الفريق  ف��ك��ان  »ال�����س��ي��اط��ني احل��م��ر«  ف��ري��ق 
يف  الرابعة  للمرة  ر�سميا  �سيتوج  اللندين 
االوىل  )الدرجة   1955 اعوام  بعد  تاريخه 
مان�س�سرت  و2006.ويدين  و2005  �سابقا( 
ال���ذي مل ي���ذق ط��ع��م ال��ه��زمي��ة يف ال���دوري 
اذار/م��ار���ض 1997   8 منذ  �سندرالند  ام��ام 
ناين  لوي�ض  الربتغايل  اىل  بفوزه   ،)2-1(
ال����ذي ���س��ج��ل ه���دف امل���ب���اراة ال��وح��ي��د يف 
اال�سكتلن�����دي  من  متريرة  اثر   24 الدقيقة 

دارن فليت�سر.

ت�سل�سي يح�سم قمة »انفيلد« االنكليزية مع ليفربول بثنائية نظيفة

روما )اإيطاليا( )ا ف ب(
القدم  ل��ك��رة  االي��ط��ايل  املنتخب  م���درب  ك�سف   
البطال  االول��ي��ة  الت�سكيلة  عن  ليبي  مارت�سيلو 
افريقيا  ج��ن��وب  م��ون��دي��ال  نهائيات  اىل  ال��ع��امل 
متوز/يوليو   11 اىل  حزيران/يونيو   11 من 
دي  دانييلي  روم��ا  و�سط  الع��ب  املقبلني.وكان 
العبا  ال���29  ت�سكيلة  عن  االب��رز  الغائب  رو�سي 
، وهي �ستقل�ض اىل 23 العبا  ليبي  اعلنها  التي 
 9 الت�سكيلة  املونديال.وت�سمنت  نهائيات  قبل 
الذي  املخيب  االداء  رغم  يوفنتو�ض  من  العبني 
يقدمه فريق »ال�سيدة العجوز« هذا املو�سم حيث 
دوري  م�سابقة  اىل  التاأهل  يف  حتى  االم��ل  فقد 
ابطال اوروبا التي ودعها هذا املو�سم من الدور 
االوروبي  ال��دوري  م�سابقة  من  خرج  ثم  االول، 
املحلية  الكاأ�ض  م�سابقة  ودع  كما  ليغ«،  »يوروبا 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات �سمن  اي��ط��ال��ي��ا يف  اي�����س��ا.وت��ل��ع��ب 
البارغواي  ال�ساد�سة وت�سم  �سهلة هي  جمموعة 

و�سلوفاكيا ونيوزيلندا.
والالعبون هم:

)يوفنتو�ض(  ب��وف��ون  جانلويجي  للمرمى:   -
وفيديريكو  )نابويل(  �سانكتي�ض  دي  ومورغان 
�سرييغو  و���س��ال��ف��ات��وري  )ك��ال��ي��اري(  ماركيتي 
بوكيتي  ���س��ال��ف��ات��وري  ل��ل��دف��اع:  )ب���ال���ريم���و(- 
وليوناردو  )ج��ن��وى(  كري�سيتو  ودومينيكو 
وجورجو  كانافارو  وفابيو  )ب��اري(  بونوت�سي 
ليغروتايل  ونيكوال  غرو�سو  وفابيو  كيليني 

)بالريمو(  كا�ساين  وماتيا  )يوفنتو�ض( 
وكري�ستيان ماجيو )نابويل( وجانلوكا 

زامربوتا )ميالن(
كامورانيزي  م���اورو  للو�سط:   -

وانطونيو كاندريفا وكالوديو 
)يوفنتو�ض(  م��ارك��ي��زي��و 

وان���������دري���������ا ك���و����س���و 
وجنارو  )كالياري( 

غاتوزو واندريا 
)ميالن(  ب��ريل��و 
وري��������ك��������اردو 
م���ون���ت���ول���ي���ف���و 

)ف���ي���ورن���ت���ي���ن���ا( 
بالومبو  واجنلو 

)�����س����م����ب����دوري����ا( 
بيبي  و���س��ي��م��وين 

)اودينيزي(
م���ارك���و  ل���ل���ه���ج���وم:   -

ب���وري���ي���ل���ل���و )م����ي����الن( 
ن��ات��ايل  دي  وان���ط���ون���ي���و 

)اودي�����ن�����ي�����زي( وال����ربت����و 
)فيورنتينا(  ج���ي���الردي���ن���و 

ي���اك���وي���ن���ت���ا  ف���ي���ن�������س���ن���زو  و 
)ي���وف���ن���ت���و����ض( وج���ان���ب���اول���و 
وفابيو  )�سمبدوريا(  باتزيني 

كوالياريال )نابويل(.

ليبي يك�سف الالئحة االأولية 
دم�سق )ا ف ب( الإيطاليا يف املونديال االفريقي 

 بات فريق اجلي�ض على اعتاب الفوز ببطولة الدوري ال�سوري 
ختام  يف  يف  3-�سفر  امية  م�سيفه  على  ف��وزه  بعد  لكرةالقدم 
املرحلة اخلام�سة والع�سرين قبل االأخرية.و�سجل الزامبي فيلمون 
االه���داف. و2+90(  ج��زاء  م��ن   75( ال�سيد  وم��اه��ر   )34( �سينتا 

بفارق  متقدما  نقطة   55 اىل  ال�سدارة  يف  ر�سيده  اجلي�ض  ورفع 
اي�سا  تغلب  الذي  اللقب  حامل  الكرامة  على  املبا�سرة  املواجهات 
الفوز  اىل  اجلي�ض  6-2.وي��ح��ت��اج  حلب  يف  عفرين  م�سيفه  على 
بغ�ض  اللقب  لي�سمن  االخ��رية  املرحلة  يف  الطليعة  �سيفه  على 
الطيار  هاين  جبلة.و�سجل  مع  الكرامة  مباراة  نتيجة  عن  النظر 

)8 و45( وحممد حيان احلموي )50 و88( ومهند ابراهيم )62 
و76( اهداف الكرامة، وحممد ال�سامن )18( ورامي حميدة )57( 
هدذيف عفرين.ويف املباراة االخرية يف حماة، تعادل الطليعة مع 
ر�سيد  لتامر  هدف  مقابل   )55( عبود  ليامن  بهدف  االحتاد  �سيفه 

.)3(

اجل��ي�����ش ي��ق��رب م���ن خ��ط��ف ل��ق��ب ال������دوري ال�����س��وري

 روما )ا ف ب( 
اخلام�ض  املركز  يف  امل�سنفة  زفوناريفا  ف��ريا  الرو�سية  خرجت 
جوائزها  البالغة  الدولية  روما  دورة  يف  االول  ال��دور  من  ع�سر 
كفيتوفا  ب��رتا  الت�سيكية  ام��ام  خ�سارتها  اث��ر  دوالر،  مليون   2
ع�سرة  الرابعة  برتوفا  ناديا  الرو�سية  وتاأهلت  و�سفر-6   6-4
 3-6 غاربني  تاتيانا  االيطالية  على  بتغلبها  الثاين  ال��دور  اىل 
و6-2.وفازت اي�سا االملانية اندريا بتكوفا على الرو�سية فريا 
على  كرييلنكو  ماريا  والرو�سية  و6-�سفر،   3-6 دو�سيفينا 
الربتا  وااليطالية  و3-6،   1-6 اوب��ران��دي  رومينا  االيطالية 
و6-7   4-6 بافليوت�سنكوفا  انا�ستازيا  الرو�سية  على  بريانتي 
ارن  املجرية غريتا  )7-5(، وال�سلوفينية بولونا هر�سوغ على 
6-3 و6-3، واال�سبانية ماريا خو�سيه مارتينز على الرو�سية اآال 
كودريافت�سيفا 5-7 و6-4 و6-3.وتبداأ الرو�سية دينارا �سافينا 
التي �سنفت ثالثة خلف االمريكية �سريينا وليام�ض والدمناركية 
كارولني فوزنياكي، حملة الدفاع عن لقبها يف الدور الثاين �سد 
الرومانية الك�سندرا دولغريو او االيطالية �سارة ايراين.وحت�سل 

الفائزة باللقب على �سيك بقيمة 350 الف دوالر و900 نقطة.

خروج مبكر ل� )زفوناريفا( 
روما )ا ف ب( من دورة روما للتن�ش

 فقد يوفنتو�ض اي امل بامل�ساركة يف دوري ابطال اوروبا 
كاتانيا  م�سيفه  مع  بالتعادل  اكتفائه  بعد  املقبل  املو�سم 
املمثل  ليكون  كبريا  �سوطا  �سمبدوريا  قطع  فيما   ،1-1
فوزه على  بعد  االم  االوروبية  امل�سابقة  لبالده يف  الرابع 
ال�ساد�سة  املرحلة  يف  2-�سفر  ليفورنو  اجلريح  �سيفه 
ملعب  القدم.على  لكرة  االي��ط��ايل  ال���دوري  من  والثالثني 
ليوفنتو�ض  الكارثي  املو�سم  اكتمل  ما�سيمينو«،  »اجنلو 
وف��ق��د االم���ل يف حفظ م��اء ال��وج��ه وامل�����س��ارك��ة يف دوري 
االبطال الذي ودعه هذا املو�سم بطريقة مذلة بعد خ�سارته 
ار�سه  ال���دور االول يف  م��ن  االخ���رية  امل��ذل��ة يف اجل��ول��ة 
1-4.ووجد  االمل��اين  ميونيخ  بايرن  امام  جماهريه  وبني 
يوفنتو�ض نف�سه متخلفا امام م�سيفه الذي ي�سارع للبقاء 
لعب جوزيبي  عندما  الدقيقة 24  منذ  اال�سواء  دوري  يف 
ما�سكارا كرة عر�سية و�سلت اىل الي�ساندرو بوتنزا الذي 
حولها براأ�سه نحو املرمى ف�سدها جانلويجي بوفون لكنها 
ال�سباك. اودعها  الذي  �سيلف�سرتي  ماتيا�ض  امام  �سقطت 

التعادل  ليدرك  الثاين  ال�سوط  حتى  يوفنتو�ض  وانتظر 
الكرة  �سدد  الذي  ماركيزيو  كالوديو  عرب   52 الدقيقة  يف 
وو�سعها  املدافعني  اح��د  م��ن  ارت��داده��ا  بعد  دفعتني  على 

فريق  على  احلار�ض.ويتعني  ي�سار  على  الثانية  امل��رة  يف 
»ال�سيدة العجوز« ان ين�سى هذا املو�سم ب�سرعة والرتكيز 
على ا�ستعادة اعتباره جمددا وهو بداأ يعمل منذ االن على 
الرئي�ض  انييلي  اندريا  تعيني  االمر من خالل  حتقيق هذا 
بالن.و�ستعود  كلود  جان  للفرن�سي  خلفا  للنادي  اجلديد 
اندريا،  والد  الن  النادي  رئا�سة  اىل  بالتايل  انييلي  عائلة 
يف   ،1962 حتى   1956 من  للنادي  رئي�سا  كان  اومربتو، 
املهمة ب�سورة �سرفية بني  ا�ستلم هذه  حني ان عمه جاين 
1947 و1954.و�سيوا�سل بالن مهامه االخرى يف النادي 
كمندوب اداري، علما بان الفرن�سي ا�ستلم من�سب الرئا�سة 
بعد ف�سيحة التالعب بالنتائج عام 2006 وانزال »ال�سيدة 
ان  يوفنتو�ض  على  الثانية.ويبقى  الدرجة  اىل  العجوز« 
على  ال�ساد�ض  املركز  يف  املو�سم  انهاء  على  حاليا  يركز 
اقله من اجل امل�ساركة يف م�سابقة الدوري االوروبي التي 
ودعها اي�سا هذا املو�سم على يد فولهام االنكليزي، اال انه 
تراجع اليوم اىل املركز ال�سابع مل�سلحة نابويل الذي تغلب 
على م�سيفه كييفو بهدفني لالرجنتينيني جريمان ديني�ض 
لبابلو  ه��دف  مقابل   ،)86( الف��ي��ت��زي  وايزيكييل   )45(
يف  نقطة   55 حاليا  يوفنتو�ض  )75(.ومي��ل��ك  غرانوت�سي 

املركز ال�سابع .

يوفنتو�ش خارج دوري االبطال االوروبي

خرييز )ا ف ب( 
للدراجات  العامل  بطولة  من  الثانية  املرحلة  �سهدت، 
النارية، على حلبة خرييز انت�سار 3 دراجني حمليني 
ال��ث��الث.يف فئة م��وت��و ج��ي ب��ي، احرز  ال��ف��ئ��ات  يف 
اال�سباين خورخي لورنزو �سائق ياماها املركز االول 
قاطعا امل�سافة بزمن 538ر17ر45 دقيقة، وتقدم على 
فالنتينو  وااليطايل  )هوندا(  بدروزا  داين  مواطنه 
رو�سي )ياماها( بطل العامل يف املو�سم املا�سي.وكان 
لورنزو قد حل ثانيا يف جائزة قطر الكربى، املرحلة 
االوىل من بطولة العامل، ال�سهر املا�سي خلف رو�سي، 
فانتزع منه �سدارة الرتتيب العام بر�سيد 45 نقطة 
الثاين. مقابل 41 لاليطايل الذي تراجع اىل املركز 
ويف فئة موتو 2 التي حلت هذا املو�سم بدال من 250 
اال�سباين  ن�سيب  من  االول  املركز  كان  مكعب،  �سم 
طوين اليا�ض )موريواكي( الذي قطع امل�سافة بزمن 
726ر58ر29 دقيقة بعد ان تقل�ض عدد لفاتها من 26 
الذي ح�سل يف  ال�سقوط اجلماعي  بعد  لفة  اىل 17 
اللفة االوىل.وكان الياباين �سويا توميزاوا، البطل 
حلبة  على  الفئة  هذه  يف  االوىل  للمرحلة  التاريخي 
اللفة  يف  املت�سابقني  مقدمة  يف  القطرية،  لو�سيل 
االيطايل  معه  ف�سحب  دراجته  انزلقت  حني  االوىل 
و�سقطا  ال��ت��وق��ف،  ح���اول  ال���ذي  كور�سي  �سيموين 
معا ما ادى اىل �سقوط نحو 10 مت�سابقني.وتوقف 
ال�سباق نحو �ساعة ون�سف ال�ساعة الإزالة اآثار الزيت 
الذي �سال من دراجة الياباين وغطى بقعة من ار�ض 
لفة.وتقدم   17 اىل  اللفات  ع��دد  تقل�ض  م��ع  احللبة 
توميزاوا  على  لو�سيل،  يف  رابعا  حل  ال��ذي  اليا�ض 
)�سوتر( وال�سوي�سري توما�ض لوثي )موريواكي(.
بول  اال���س��ب��اين  اح���رز  مكعب،  �سم   125 فئة  ويف 
امل�سافة  قاطعا  االول  امل��رك��ز  )درب���ي(  ا���س��ب��اراغ��ارو 
مواطنه  على  وت��ق��دم  دقيقة،  146ر36ر41  ب��زم��ن 
نيكوال�ض تريول )ابريليا(، بطل جائزة قطر الكربى، 

واال�سباين االخر ا�ستيفي رابات )ابريليا(.

ال�سد يعود انت�سارات اإ�سبانية يف الفئات الثالث يف بطولة العامل للدراجات النارية
لالنت�سارات يف 
كاأ�ش اأمري قطر

الدوحة )ا ف ب( 
االنت�سارات  نغمة  ال�����س��د  ا���س��ت��ع��اد 
وح���ق���ق ف�����وزا ���س��ه��ال ع��ل��ى االه��ل��ي 
اأمري  ك��اأ���ض  نهائي  رب��ع  يف  2-�سفر 
ابراهيم  ال��ق��دم.و���س��ج��ل  ل��ك��رة  قطر 
فيليي  وال���ربازي���ل���ي   )21( م���اج���د 
جورج )48( الهدفني فتاأهل ال�سد اىل 
اخفق  قد  ال�سد  وكان  النهائي  ن�سف 
املحلي،  ال���دوري  بطولة  اح���راز  يف 
ن�سف  يف  ال��ع��رب��ي  ام�����ام  وخ�����س��ر 
وودع،  العهد  ويل  م�سابقة  نهائي 
الدور  من  اآ�سيا  ابطال  دوري  اي�سا 
االول.ومل يجد ال�سد اي �سعوبة يف 
الدفاعي  التكتل  رغ��م  الفوز  حتقيق 
من  للحد  االه��ل��ي  عليه  اعتمد  ال��ذي 
م��ن��اف�����س��ه ووق����ف هجومه  خ��ط��ورة 
املرمى  اىل  الو�سول  ا�ستطاع  ال��ذي 
ا�سفر  كبري  �سغط  بعد  االوىل  للمرة 
االول  ال��ه��دف  اىل  ادت  رك��ن��ي��ة  ع��ن 
مق�سية  ت�سديدة  من  ماجد  البراهيم 
ا�سافة  ال�سد  مب��ق��دور  خلفية.وكان 
املزيد من االهداف لوال ان العار�سة 
مل��ح��اوالت العبيه  م���رات   3 ت�����س��دت 
للربازيلي لياندرو )26( وعلي ح�سن 
)70(.وح�سم  وفيليبي   )65( عفيف 
ال�����س��د ال��ن��ت��ي��ج��ة ب�����س��ك��ل ن��ه��ائ��ي يف 
الثاين  ال�سوط  من  االوىل  الدقائق 

من ت�سديدة قوية لفيلبي.

باري�س )ا ف ب(
املو�سم  ب��ط��ل  ب�����وردو  ا���س��ت��ع��اد   
امل��ا���س��ي ت���وازن���ه وح���ق���ق ف���وزا 
�سعبا على �سيفه تولوز 1-�سفر، 
على  املناف�سة  يف  ل��ي��ل  وا���س��ت��م��ر 
البطاقة الثالثة املوؤهلة اىل دوري 
على �سيفه  بفوزه  اوروب��ا  ابطال 
نان�سي 3-1 يف املرحلة اخلام�سة 
الفرن�سي  ال��دوري  من  والثالثني 
ل��ك��رة ال��ق��دم.يف امل��ب��اراة االوىل 
على ملعب جاك �سابان دملا وامام 
نحو 29 الف متفرج، حقق بوردو 
االهم بف�سل ميكايل �سياين الذي 
ل��ع��ب م���ب���اراة دول��ي��ة واح����دة مع 
�سياين  فرن�سا.و�سجل  منتخب 
 17 الدقيقة  يف  ال��وح��ي��د  ال��ه��دف 
الربازيلي  نفذها  ركنية  ركلة  بعد 
يف  براأ�سه  االول  وتابعها  ويندل 
بوردو  ر�سيد  وارت��ف��ع  ال�سباك. 
املركز  اىل  وانتقل  نقطة   60 اىل 
ال���راب���ع م��وق��ت��ا ب��ف��ارق االه����داف 
ي�ست�سيف  ال��ذي  مونبلييه  ام��ام 
اآخر  يف  نقطة(   59( ليون  الحقا 
م���ب���اراة يف ه���ذه امل��رح��ل��ة.ويف 
مدينة  ا�ستاد  على  الثانية  املباراة 
فوزا  امل�سيف  الفريق  حقق  ليل، 
يوهان  بجهود  زائ��ره  على  كبريا 
كاباي )33( والعاجي ياو كوا�سي 
وبيار   )35( »جرفينيو«  جريفيه 
�سجل  ف��ي��م��ا   ،)49( ف����رو  االن 

 )54( مالونغا  كري�ض  الكونغويل 
ليل  الوحيد.وعزز  نان�سي  ه��دف 
بر�سيد  الثالث  املركز  يف  موقعه 
يف  فر�سته  وب��ال��ت��ايل  نقطة   64
احراز البطاقة الثالثة املوؤهلة اىل 
امل�سابقة  يف  التمهيدية  االدوار 
بولون  االم.وع�������اد  االوروب����ي����ة 
الوافد اجلديد على الدرجة االوىل 
من بعيد بعدما تخلف امام �سيفه 
ني�ض بثالثية نظيفة قبل ان يدرك 
الع�سر  الدقائق  يف   3-3 التعادل 
بالياك  جريميي  االخرية.و�سجل 
 )88( ك���اب���و  واول��ي��ف��ي��ي��ه   )81(
والك�سندر كوفيلييه )90( اهداف 
�ساحب االر�ض الذي رفع ر�سيده 
املركز  اىل  وت��ق��دم  نقطة   30 اىل 
واحدة  نقطة  بفارق  ع�سر  الثامن 
ام���ام ل��وم��ان، ول��وي��ك رمي��ي )32 
 )62( هيليبويك  وداف��ي��د  و56( 
�سانت  ال�سيوف.وخ�سر  اه��داف 
بهدف  لن�ض  �سيفه  ام���ام  ات��ي��ان 
 )44( دي��اك��ات��ي��ه  ب���اب  لل�سنغايل 
كانغا  للعاجي  اه���داف   4 مقابل 
ع�سام  والتون�سي   )55( اك���ايل 
ماوليدا  وتوافيلو   )60( جمعة 
�سو�سو  ام��ام  وري��ن  و89(،   83(
من   83( م��ارف��و  ل�سيلفان  ب��ه��دف 
ركلة جزاء( مقابل هدفني جليمي 
بريان )28 خطاأ يف مرمى فريقه( 

وبنجامني غافانون )81(.

ليون الفرن�سي يحجز مقعدًا
 يف دوري اأبطال اأوروبا

ت�سيل�سي على بعد خطوة من احراز  لقب الدوري

�سراع مثري يف بطولة العامل للدراجات


