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على  مــدريــد  ــال  وريـ برشلونة  بين  الــســبــاق  يصل 
صدارة الدوري اإلسباني لكرة القدم إلى محطة مهمة 
ومــثــيــرة عــنــدمــا يلتقي الــفــريــقــان الــيــوم عــلــى اســتــاد 
»كامب نو« ببرشلونة، في ختام مباريات الجولة الـ26 

من المسابقة .
 65 برصيد  المسابقة  جــدول  برشلونة  ويتصدر 
نقطة من 25 مباراة، وبفارق 9 نقاط أمام ريال مدريد، 
الغد  مــبــاراة  في  ريــال مدريد  الفوز على  أن  يعني  ما 
استعادة  من  وكبيرة  برشلونة خطوة جديدة  سيقرب 
العاصمة  قطبا  عليه  سيطر  الــذي  المحلي،  اللقب 
اإلسبانية؛ ريال وأتلتيكو مدريد، في المواسم الثالثة 

الماضية.
الــدوري  برشلونة مبكرا من مسابقة  ومع خــروج 
األوروبــي، أصبح تركيز الفريق على بطولتي الدوري 
والكأس في إسبانيا، ولكن الفريق يحتاج إلى اجتياز 
عقبة ريال مدريد في كل من البطولتين لالقتراب من 

منصة التتويج.
الرابعة  المباراة  لتكون  اليوم  الفريقان  ويلتقي 
الحالي؛  الموسم  الفريقين في  بين  من 5 مواجهات 
حيث فاز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في مباراتهما 
الماضي،  أكتوبر  الموسم خالل  بالدوري هذا  األولى 
ثم فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس 

السوبر اإلسباني في منتصف يناير الماضي.

وقــبــل أســبــوعــيــن فــقــط، الــتــقــى الــفــريــقــان على 
النهائي  الـــدور نصف  ذهـــاب  فــي  مــدريــد  ريـــال  ملعب 
له  لتصبح   0-1 برشلونة  وفــاز  إسبانيا،  ملك  لكأس 
أبريل  األفضلية قبل مباراة اإلياب على ملعبه في 5 

المقبل.
األوروبــيــة،  البطولة  مــن  المبكر  خــروجــه  وبــرغــم 
الدوري اإلسباني هذا  برشلونة في  تشير إحصائيات 
الموسم إلى تفوق واضح يجعله مرشحا بقوة الجتياز 

عقبة ريال مدريد واالقتراب من منصة التتويج.
المسابقة  في  الفريق  مباراة خاضها   25 وخــالل 
حتى اآلن، حقق برشلونة الفوز في 21 مباراة وخسر 
واهتزت  أيضا،  مباراتين  في  وتــعــادل  فقط  مباراتين 
اهتزت  8 مرات فقط مقابل 19 هدفا  الفريق  شباك 
برشلونة  على  يتفوق  الــذي  مــدريــد،  ريــال  بها شباك 
 50 سجل  حيث  الهجومية  الناحية  في  هزيل  بفارق 

هدفا مقابل 47 هدفا لبرشلونة .
عالية  بمعنويات  المباراة  مدريد  ريــال  ويخوض 
بعد فوزه على ليفربول اإلنجليزي 1-0 في إياب دور 
الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتأهله لدور الثمانية بالفوز 

6-2 في مجموع المباراتين.
ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة 
من  المنافسة  في  آماله  لينعش  الـــدوري  في  مجددا 

خالل تقليص الفارق إلى 6 نقاط.

االنتصارات  سكة  إلى  بقوة  دورتموند  بوروسيا  عاد 
الــصــدارة،  إلــى  مؤقتًا  ليقفز   1-6 كولن  ضيفه  واكتسح 
فيما صعق نادي بوخوم ضيفه اليبزيغ وأسقطه بهدف 
والعشرين  الخامسة  المرحلة  منافسات  ضمن  نظيف، 

من الدوري األلماني في كرة القدم أمس.
ومـــن بــيــن ســداســيــة دورتــمــونــد ثــنــائــيــتــان لنجميه 
 32( رويــس  وماركو  و69(   17( هالر  سيباستيان  العاجي 
 )15( رافايل غيريرو  البرتغالي  إلى جانب هدفي  و70(، 
والهولندي دونييل مالين )36(، فيما أحرز دافي سيلكه 

هدف كولن الوحيد )42(.
وبهذا االنتصار، ارتقى دورتموند إلى صدارة ترتيب 
عن  واحــدة  نقطة  بفارق  نقطة،   53 مع  الـ«بوندسليغا« 
وحامل  تواليًا  مــرات  عشر  ألمانيا  بطل  ميونيخ  بايرن 
اللقب الذي يحّل اليوم األحد ضيفًا على باير ليفركوزن 

التاسع )34 نقطة(.
أمــا كــولــن، فبقي فــي الــمــركــز الــثــالــث عشر مــع 27 
نقطة بعد خسارته الثانية تواليًا، وفشل بتحقيق الفوز 

للمباراة الخامسة على التوالي.
عن   15 الدقيقة  فــي  التسجيل  دورتــمــونــد  وافــتــتــح 
طريق غيريرو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، 
قبل أن يضيف هالر المتألق الهدف الثاني بعد دقيقتين 

إثر عرضية من غيريرو نفسه.
وفي الدقيقة الثانية والثالثين، كان غيريرو حاضرًا 
من جديد لنمريرة حاسمة إلى زميله رويس الذي أحرز 

الهدف الثالث، قبل أن يضيف دونييل الرابع )36(.
وقبل ثالث دقائق من نهاية الوقت األصلي للشوط 
األول، قّلص سيلكه النتيجة لكولن بتسديدة من داخل 

منطقة الجزاء )42(.
وفي الشوط الثاني، كان كل من هالر ورويس على 
الخامس  الهدف  العاجي  أحــرز  إذ  الثنائية،  مع  موعد 

لفريقه بعد متابعة داخل منطقة الجزاء )69(.
وأنهى رويس مهرجان السداسية بهدف في الدقيقة 

70، ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للنادي األلماني.
ويــلــعــب دورتـــمـــونـــد الـــمـــبـــاراة الــمــقــبــلــة ضـــد بــايــرن 
التوقف الدولي،  أبريل بعد فترة  ميونيخ في األول من 

لحسم الصراع على الصدارة.
رباعي  معركة  فــي  اليبزيغ  مساعي  بــوخــوم  وفــرمــل 

ــان  ــرهـ ــهـــدف نــظــيــف ســـّجـــلـــه الـــصـــربـــي إيـ الـــمـــقـــدمـــة، بـ
ماسوفيتش في الشوط الثاني.

تمّكن  السلبي،  بالتعادل  األول  الشوط  انتهاء  ومع 
بــوخــوم مــن تسجيل هــدف الــفــوز بعد ثــالث دقــائــق من 
في  عالية  الــكــرة  تنّقلت  الــثــانــي، عندما  الــشــوط  بــدايــة 
منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، اقتنصها ماسوفيتش 

برأسه وحّولها في الشباك )48(.
اليبزيغ  وســط  لالعب  متأخرة  فرصة  وأتيحت 
الــتــعــادل،  إلدراك  تــشــوبــوشــالي  دومينيك  الــمــجــري 
وارتـــدت  األيــســر  بالقائم  اصطدمت  تسديدته  لكن 
إلــى أحــضــان حـــارس مــرمــى بــوخــوم مــانــويــل رايــمــان 

.)2+ 90(
وبــهــذا الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي لــبــوخــوم، بــات 
النادي في المركز الرابع عشر مع 25 نقطة وبفارق أربع 

نقاط عن منطقة ملحق الهبوط.
أما اليبزيغ، فبقي في المركز الرابع مع 45 نقطة، 
تعادل  أو  فــوز  حــال  فــي  الــمــركــز  هــذا  أن يخسر  ويمكن 

أونيون برلين أو فرايبورغ في مباراتيهما األحد.
ــزاء فــي األنــفــاس  مــن جــهــة أخــــرى، منحت ركــلــة جـ
األخيرة نادي شالكه تعاداًل أمام مضيفه أوغسبورغ 1-1.
التهديف  إلــى  سّباقين  األرض  أصــحــاب  كــان  فقد 
في الدقيقة 51 من المباراة عن طريق آرني ماير، وبدا 

أوغسبورغ في طريقه إلى تحقيق فوز مهم.
لكن بطاقة حمراء للبوسني إرمدين ديميروفيتش 
هجوم  أمــام  الباب  فتحت  الثاني،  الشوط  منتصف  في 
بركلة  التعادل  إدراك  من  تمّكن  الــذي  لشالكه  ضاغط 

جزاء نّفدها ماريوس باتلر )3+90(.

ثالثية هاالند تقود مان�س�سرت 

�سيتي اىل ن�سف النهائي

واصل النروجي إرلينغ هاالند تألقه وقاد مانشستر سيتي الى 
نصف نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم، بتسجيله ثالثية في الفوز 
6-0 على ضيفه بيرنلي من دوري المستوى االول »تشامبيونشيب« 
الــمــبــاراة فــي أعــقــاب تسجيله خماسية في  أمـــس. ودخـــل هــاالنــد 
نهائي  ثمن  ايــاب  فــي  االلماني  اليبزيغ  على   0-7 الكاسح  الــفــوز 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثالثاء.
ورفع النروجي الذي وصل الى سيتي مطلع الموسم رصيده 
يتصدر  وهــو  الــمــوســم  هــذا  المسابقات  فــي جميع  هــدًفــا   42 الــى 

ترتيب هدافي الدوري الممتاز )28( ودوري االبطال )10(.
إذ  الموسم،  هــذا  جبهات  ثــالث  على  ينافس  سيتي  يــزال  وال 
وينتظره  ــدوري  الــ فــي  أرســنــال  عــن  نــقــاط  بــفــارق خمس  يتخلف 
اختبار شاق أمام بايرن ميونينخ االلماني في ربع نهائي المسابقة 
القارية التي ال يزال يلهث خلف لقبها للمرة االولى في تاريخه.

البلجيكي  مدربه  بقيادة  االتــحــاد  ملعب  الــى  بيرنلي  ووصــل 
الذي  سيتي  وأسطورة  السابق  الدولي  المدافع  كومباني،  فنسان 
حقق معه لقب الدوري أربع مرات، بينها اثنتان بإشراف االسباني 

بيب غوارديوال مدرب بطل إنكلترا الحالي.
فيما   ،)59  ،35  ،32( بثالثية  لفريقه  الــتــقــدم  هــاالنــد  ومــنــح 
والشاب  و73(   62( ثنائية  ألفاريس  خوليان  االرجنتيني  أضــاف 

البديل كول بالمر هدًفا )68(.
بدأت  التي  التشكيلة  على  تغييرات  غــوارديــوال سبعة  وأجــرى 
فــقــط على  الــهــجــوم مبقًيا  ضــد اليــبــزيــغ، بينها ثــالثــة فــي خــط 
هاالند والبلجيكي كيفن دي بروين، فيما دفع بالجزائري رياض 
سيلفا  بــرنــاردو  البرتغالي  من  بــدال  فــودن  وفيل  وألفاريس  محرز 

وااللماني إلكاي غوندوغان وجاك غريليش.
وسجل هاالند الهدف االول بعد أن وصلته الكرة وظهره خلف 
المدافعين مررها برأسه الى ألفاريس الذي أعادها اليه بينية في 
المنطقة في  برجله من مشارف  النروجي  زاحفة، غمزها  العمق 

الشباك )32(.
وضاعف هاالند الذي بات ثالث العب يسجل خمسة أهداف 
دقيقتين  بعد  التقدم  ــا،  أوروبـ أبطال  دوري  في  واحــدة  مــبــاراة  في 
اليسرى من فودن على  عندما وصلته عرضية زاحفة من الجهة 

باب المرمى )35(.
الجهة  عن  لفودن  تسديدة  إلبعاد  الحارس  عن  القائم  ونــاب 
ليكمل  الشباك  في  تابعها  النروجي  أمــام  الكرة  لتتهيأ  اليسرى 

الهاتريك السادسة له هذا الموسم.
مرر  أن  بعد  مميزة  جماعية  لعبة  بعد  الــرابــع  سيتي  وأحـــرز 
المنطقة  داخــل  اليمنى  الجهة  على  بروين  دي  الــى  الكرة  محرز 
ومنه عرضية الى ألفاريس أمام المرمى )62(. وسجل بالمر ابن 
الـ20 عاًما، بديل هاالند، الخامس بعد أن أبعد الحارس عرضية 

من فودن، لتصل الى االنكليزي أمام المرمى )68(.
واختتم االرجنتيني المهرجان التهديفي بعد تمريرة من دي 
بروين من وسط الملعب انطلق بها الى داخل المنطقة وتخلص 

من المدافع وسددها بيسراه صاروخية في سقف المرمى )73(.

بر�سلونة وريال مدريد يف »كال�سيكو« مثري

دورمتوند ي�ستعر�ض ويت�سّدر الدوري االأملاين موؤقتًا

تعثر توتنهام في صراعه على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا 
بعد أن سقط بهدف في الوقت بدل من الضائع بفخ التعادل مع مضيفه 
الــمــرحــلــة الثامنة  الــتــرتــيــب  3-3، ضــمــن مــنــافــســات  ســاوثــمــبــتــون مــتــذيــل 

والعشرين من الدوري االنكليزي لكرة القدم أمس.
هــاري   ،)1+45( بــــورو  بــيــدرو  االســبــانــي  بـــأهـــداف  تــقــدم 1-3  أن  وبــعــد 
آدمز  لتشي  وآخــر   ،)74( بيريتشيتش  إيفان  الكرواتي  والبديل   )65( كاين 
ألصحاب االرض )46(، قّلص ثيو والكوت النتيجة في الدقيقة 77 قبل أن 
يسجل جيمس وورد براوز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع من ركلة جزاء.
مانشستر  حــســاب  على  الــثــالــث  للمركز  االرتــقــاء  فــي  توتنهام  وفــشــل 
المركز  في  مباراة   28 نقطة من   49 رصيده  في  وبــات  مؤقًتا،  ولو  يونايتد 
الرابع مقابل 50 من 26 مباراة ليونايتد الغائب عن المنافسات نهاية هذا 

االسبوع النشغاله اليوم بربع نهائي الكأس.
وعاد توتنهام لمسلسل إهدار النقاط بعد فوزه على نوتنغهام فوريست 
الماضية ضد  قبل  ما  المرحلة  في  أغقاب سقوطه  في  الماضي  االسبوع 
ميالن  أمــام  االبطال  دوري  نهائي  ثمن  من  خروجه  أعقبه  ولفرهامبتون، 

االيطالي.
وفي حين يتجه توتنهام الى إنهاء موسم خامس عشر توالًيا من دون 
ألقاب، فإن الجبهة الوحيدة التي يقاتل عليها هي سباق المراكز المؤهلة 

الى البطولة القارية األم.
عندما  االول  الــهــدف  البرتغالي  سبورتينغ  مــن  الــمــعــار  بـــوّرو  وســجــل 

وصــلــتــه كـــرة جميلة مــن الــكــوري الــجــنــوبــي هــيــونــع-مــيــن ســـون الـــى داخــل 
المنطقة على الجهة اليمنى سددها صاروخية في سقف المرمى.

وعادل ساوثمبتون بعد أن وصلت كرة بينية جميلة الى والكوت داخل 
باب  على  آدمــز  الــى  زاحفة  عرضية  مررها  اليمنى  الجهة  على  المنطقة 

المرمى تابعها في الشباك.
وأعاد كاين التقدم لفريق المدرب االيطالي أنتونيو كونتي برأسية إثر 

عرضية عن الجهة اليمنى من كولوسيفسكي.
سجل  أن  بعد  للضيوف  الــثــالث  الــنــقــاط  منح  بيريتشيتش  أن  وبـــدا 

الثالث بتسديدة يسارية جميلة من مشارف المنطقة الى يسار الحارس.
لكن »القديسين« ردوا بهدف بعد أن وصلت عرضية الى رأس البديل 
الفرنسي سيكو مارا مررها برأسه الى والكوت غير المراقب أمام المرمى 

تابعها في الشباك.
وحّطم ساوثمبتون قلوب  جماهير الضيوف بعد أن تحصل على ركلة 
مايتالند-مايلز  آيــنــس  لصالح  خطأ  الحكم  احتساب  إثــر  جدلية  جـــزاء 
على البديل السنغالي بابي سار الذي كان يشتت الكرة، ترجمها وود براوز 

بنجاح )3+90(.

تشلسي يتعثر مجدًدا
النقاط  إلهــــدار  الــعــاشــر  الــمــركــز  فــي  المتخبط  تشلسي  جـــاره  وعـــاد 

بتعادله 2-2 مع ايفرتون بعد تلقيه هدفًا في الدقيقة 89.
وتقدم تشلسي عبر البرتغالي جواو فيليكس الذي أحرز هدفه االول 
على ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة يسارية زاحفة من مشارف المنطقة 

الى يسار الحارس )52(.
قبل   )69( المرمى  أمــام  برأسية من  دوكــوريــه  عــبــدوالي  المالي  عــادل 
أن يعيد االلماني كاي هافيرتس التقدم للبلوز من ركلة جزاء )76(. لكن 
الكلمة االخيرة كانت للبديل إليس سيمز الذي نجح في التخلص من دفاع 

تشلسي وسدد كرة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة )89(.

توتنهام وت�سل�سي ي�سقطان بفخ تعادل متاأخر

آسيا  بكأس  الــقــدم  لكرة  أوزبكستان  منتخب  تــوج 
للشباب تحت 20 عاًما للمرة االولى في تاريخه بفوزه 
عــلــى الـــعـــراق 1-0 أمــــس، عــلــى اســـتـــاد بــونــيــودكــور في 
عاصمته طشقند امام أكثر من 40 ألف متفرج، وسجل 
رحمن نوليف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في 
الدقيقة 71، وفشل العراق في الثأر من أوزبكستان التي 

أسقطته 1-0 في دور المجموعات وحل وصيًفا لها.
آخرها  باللقب خمس مرات،  المتوج  العراق  وكان 
في العام 2000، يخوض النهائي السابع له في البطولة 
الــتــرجــيــح 5-4 بعد  بـــركـــالت  الــيــابــان  أقــصــى  أن  بــعــد 

تعادلهما 1-1 في الوقت األصلي و2-2 في اإلضافي.
أما أوزبكستان المضيفة فخاضت النهائي الثاني 
أن  بعد  االمــــارات،  أمـــام  الـــذي خسرته   2008 عــام  بعد 
بعد   )1-3( الترجيح  بــركــالت  الجنوبية  كــوريــا  أقصت 

نهاية الوقتين االصلي واالضافي بالتعادل السلبي.

بدأ المنتخب االوزبكي المباراة ضاغطًا ومهاجًما 
العراق  وأرغـــم  انــصــاره،  مــن  بــمــؤازرة صاخبة  متسلًحا 
على التراجع والمحافظة على تماسكه الدفاعي امام 
المحاوالت االوزبكية الخطرة التي تمكن من احتوائها 
ــارًزا لــلــحــارس  ــ فــي الــشــوط االول الــــذي شــهــد تــألــًقــا بـ

العراقي حسين حسن.
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي واصــــل الــمــنــتــخــب االوزبـــكـــي 
المرمى  الــى  لــلــوصــول  ومــحــاوالتــه  الهجومية  نزعته 

العراقي وقوبل ببسالة الحارس حسن.
ــدر عبد  وعــلــى عــكــس مــجــريــات هـــذا الـــشـــوط، أهــ
العراقي  المنتخب  لتقدم  ثمينة  فرصة  ايــوب  الــقــادر 
عندما انفرد مع الحارس االوزبكي وجها لوجه وارسل 
كرته ضعيفة الى احضانه )63(، في الدقيقة 71 تقدم 
المنتخب االوزبكي من ركلة جزاء نفذها رحمن نوليف 

بنجاح.

اأوزبك�ستان تتوج بكاأ�ض اآ�سيا لل�سباب تحت 20 �سنة
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