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الرياضة الدولية

ّ
لقب أول
لبرمنغهام
منذ 1963
ّ
لم تكن نهاية األسبوع جيدة بالنسبة الى أرسنال
الذي خسر املباراة النهائية لكأس رابطة األندية
اإلنكليزية املحترفة ّأمام برمنغهام بعدما شاهد غريمه
مانشستر يونايتد يسجل فوزًا آخر في السباق الى لقب
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم
ت � ّ�وج ب��رم�ن�غ�ه��ام ب ��أول ل�ق��ب ل��ه منذ
عام  1963عندما ظفر بكأس رابطة
األن ��دي ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة امل �ح �ت��رف��ة إثر
فوزه على أرسنال  ،1-2على ملعب
«ويمبلي» في لندن ،ليخرج األخير
وهو ّ
يجر أذيال الخيبة بعدما كان
ّ
ي ��أم ��ل ت� � ��ذوق ط �ع��م األل � �ق ��اب للمرة
األول��ى منذ  6سنوات عندما أحرز
كأس إنكلترا في .2005
ّ
ّ
برأسية الصربي
وتقدم برمنغهام
ن �ي �ك��وال زي �غ �ي �ت��ش ( ،)27ث ��م عادل
أرس �ن��ال ع�ب��ر ال�ه��ول�ن��دي روب ��ن فان
ب�ي��رس��ي ب�ت�س��دي��دة «ع�ل��ى الطاير»,
قبل أن يصدم النيجيري أوبافيمي
مارتينز الفريق اللندني بتسجيله
ه��دف ال�ف��وز قبل دقيقة على نهاية
اللقاء.
< اق� � �ت � ��رب م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر يونايتد
امل�ت�ص��در أك�ث��ر م��ن اس�ت�ع��ادة اللقب
�وز ك�ب�ي��ر م��ن ملعب
ب�ع��دم��ا ع ��اد ب �ف� ٍ
م �ض �ي �ف��ه وي� �غ ��ان أث �ل �ت �ي��ك  ،0-4في
املرحلة الـ  28من الدوري اإلنكليزي
املمتاز ،سجلها املكسيكي خافيير
ه��رن��ان��دي��ز ( 17و )74وواي ��ن روني
( )84وال �ب��رازي �ل��ي ف��اب�ي��و دا سيلفا
(.)87
ول� �ق ��ي ل �ي �ف��رب��ول خ� �س ��ارة جديدة،
وك� ��ان� ��ت ه � ��ذه امل� � ��رة أم� � ��ام مضيفه
وس ��ت ه ��ام ي��ون��اي �ت��د امل �ت��واض��ع -1
 .3س� �ج ��ل ل �ل �ف ��ائ ��ز س � �ك� ��وت باركر
( )22وال �س �ن �غ��ال��ي دي �م �ب��ا ب ��ا ()45
وك ��ارل� �ت ��ون ك� ��ول ( ،)91وللخاسر
غلني جونسون (.)84
وف � ّ�رط مانشستر سيتي بنقطتني
أم� ��ام ض �ي �ف��ه ف� ��والم إث ��ر تعادلهما
 .1-1س�ج��ل ل�ل�أول اإلي�ط��ال��ي ماريو
بالوتيلي ( ،)26وللثاني اإليرلندي
داميان داف (.)48
وهنا نتائج املباريات األخرى:
أستون فيال  -بالكبيرن روفرز 1-4
إفرتون  -سندرالند 0-2
نيوكاسل  -بولتون 1-1
ولفرهامبتون  -بالكبول 0-4
وت �خ �ت �ت��م امل��رح �ل��ة ال �ل �ي �ل��ة بمباراة
س �ت��وك س�ي�ت��ي  -وس ��ت بروميتش
البيون ()22.00
وهذا ترتيب فرق الصدارة:
 -1مانشستر يونايتد  60نقطة من
 27مباراة
 -2أرسنال  56من 27
 -3مانشستر سيتي  49من 27
 -4توتنهام  47من 27
 -5تشلسي  45من 26

اسبانيا

ّ
وس � � � ��ع ب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة ح � ��ام � ��ل اللقب
وم �ت �ص��در الئ �ح��ة ال �ت��رت �ي��ب الفارق
م��ع غ��ري�م��ه وم�لاح�ق��ه امل�ب��اش��ر ريال
م ��دري ��د ال� ��ى  7ن �ق��اط ب �ع��دم��ا حقق
ف ��وزًا ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى مضيفه مايوركا
 ،0-3ف��ي امل��رح�ل��ة ال �ـ  25م��ن الدوري
االس� �ب ��ان ��ي ،س �ج �ل �ه��ا االرجنتيني
ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي ( )38وداف� �ي ��د فيا

( )57وبدرو رودريغيز (.)66
واستفاد «البرسا» من سقوط ريال
بشكل مفاجئ في فخ التعادل
مدريد
ٍ
خ� ��ارج ارض� ��ه ام� ��ام د ّي �ب��ورت �ي �ف��و ال
ك��ورون �ي��ا  ،0-0م ��ا ع��ق��د م ��ن مهمة
الفريق امللكي في سعيه الستعادة
اللقب من نظيره الكاتالوني.
وخ�ط��ف اش�ب�ي�ل�ي��ة ن�ق�ط��ة م��ن ملعب
اتلتيكو م��دري��د بتعادله معه .2-2
سجل ل�لاول ال�ف��ارو نيغريدو ()41
وال�ك��روات��ي اي�ف��ان راكيتيتش (،)66
ول �ل �ث ��ان ��ي ك ��وك ��ي ( )47وخوسيه
انطونيو رييس (.)76
وال �ح��ق اس �ب��ان �ي��ول خ �س��ارة كبيرة
بضيفه ريال سوسييداد  .1-4سجل
للفائز دانيال إسترادا ( 42خطأ في
م��رم��اه) وس�ي��رج�ي��و غ��ارس �ي��ا ()54
وخ��وس�ي��ه ك��ال�ي�خ��ون ( )81وخافي
م��ارك �ي��ز ( ،)91ول �ل �خ��اس��ر استرادا
(.)43
وهنا النتائج االخرى:
س � �ب� ��ورت � �ي � �ن� ��غ خ� � �ي� � �خ � ��ون  -ريال
سرقسطة 0-0
هيركوليس  -خيتافي 0-0
ليفانتي  -اوساسونا 1-2
راسينغ سانتاندر – فياريال 2-2
اتلتيك بلباو – فالنسيا 2-1
وت �خ �ت �ت��م امل��رح �ل��ة ال �ل �ي �ل��ة بمباراة
ملقة  -امليريا ()22.00
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ب ��رش� �ل ��ون ��ة  68ن� �ق� �ط ��ة م � ��ن 25
مباراة
 -2ريال مدريد  61من 25
 -3فالنسيا  51من 25
 -4فياريال  47من 25
 -5اسبانيول  40من 25

ايطاليا
ص �ع��د إن �ت��ر م �ي�ل�ان��و ح��ام��ل اللقب
ال� � ّ�ى امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي م��ؤق �ت��ًا بعدما
سطر فوزًا الفتًا خارج ميدانه امام
س�م�ب��دوري��ا  ،0-2ف��ي امل��رح�ل��ة ال �ـ 27
م ��ن ال � � ��دوري االي� �ط ��ال ��ي ،سجلهما
ال �ه��ول �ن��دي وي �س �ل��ي س �ن��اي��در ()73
والكاميروني سامويل إيتو (.)90
واه��در روم��ا ف��وزًا ك��ان في متناوله
على ضيفه بارما فتعادل معه .2-2
سجل لروما فرانشيسكو توتي (19
م��ن رك�ل��ة ج ��زاء) وال�ب��رازي�ل��ي جوان
( ،)36ول �ب��ارم��ا ال �ب��رازي �ل��ي اماوري
املعار من يوفنتوس ( 74و.)79
وسحق اودينيزي مضيفه باليرمو
 ،0-7سجلها انطونيو دي ناتالي
( 10و 41و 60م � ��ن رك � �ل� ��ة جزاء)
والتشيلياني اليكسيس سانشيز
( 19و 28و 42و.)48
وخسر يوفنتوس في عقر داره امام
ب��ول��ون�ي��ا  ،2-0سجلهما املخضرم
ماركو دي فايو ( 49و.)66
وهنا النتائج االخرى:
كاتانيا  -جنوى 1-2
باري  -فيورنتينا 1-1
بريشيا  -ليتشي 2-2

العبو برمنغهام يحتفلون بإحرازهم كأس رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة (سوزان بالنكيت ــ رويترز)

في إنكلترا
لم يخف واين روني ،العب فريق
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،أن املوسم
األسوأ في مسيرته على
الجاري هو ّ
اإلطالق.وتمكن روني من التسجيل في
لقاء فريقه أول من أمس ضد ويغان
أثلتيك ،لكنه ــ رغم ذلك ــ لم يتمكن من
هز الشباك إال سبع مرات هذا املوسم،
وهو معدل ضعيف بالنسبة إلى العب
بحجم روني.وقال روني« :أود أن أقول إن
هذا املوسم كان األصعب في مسيرتي،
وربما األسوأ على اإلطالق».وأضاف« :ال
أريد أن أتذكر ذلك األسبوع الذي قدمت
فيه طلبي باالنتقال ،لكني أشعر بأني
اتخذت القرار الصائب بالبقاء؛ ألن هذا
النادي دائمًا يكون في صراع التحدي على
البطوالت».ولم يكن موسم روني عاديًا
على اإلطالق منذ أن ظهر بأداء ضعيف
في مونديال جنوب أفريقيا صيف ،2010
ثم تعرض لإلصابة وغاب عن مباريات
عديدة مع «الشياطني الحمر» ،إضافة إلى
تقديمه طلبًا خطيًا للخروج من ملعب
«أولد ترافورد» قبل أن يعدل عن قراره
ويجدد عقده.

كالياري  -التسيو 0-1
تشيزينا  -كييفو 0-1
وت �خ �ت �ت��م امل��رح �ل��ة ال �ل �ي �ل��ة بمباراة
ميالن  -نابولي ()21.45
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ميالن  55نقطة من  26مباراة
 -2انتر ميالنو  53من 27
 -3نابولي  52من 26
 -4التسيو  48من 27
 -5اودينيزي  47من 27

فرنسا
ع� ��رق� ��ل ل � �ي� ��ون ال � �خ� ��ام� ��س مضيفه
ل �ي��ل امل �ت �ص ��در وخ� �ط ��ق م �ن��ه نقطة
ثمينة بعد تعادلهما  ،1-1في قمة
املرحلة الـ  25من الدوري الفرنسي.
ّ
بشكل مبكر عبر هدافه
وتقدم ليل
ٍ
ال �س �ن �غ��ال��ي م ��وس ��ى س ��و ( ،)8قبل
ان ي� ��درك ل �ي��ون ال �ت �ع��ادل بواسطة
السويدي كيم كالشتروم (.)26
وس � �م � �ح� ��ت ه � � ��ذه ال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة لرين
بتقاسم ال�ص��دارة مع ليل اث��ر فوزه
على ضيفه لنس صاحب املركز قبل
االخ �ي��ر  ،0-2سجلهما ع�ب��د الرزاق
بوكاري ( )14والكولومبي فيكتور
هوغو مونتانو (.)70
وق� ��اد ال �غ��ان��ي أن ��دري ��ه أي� ��وو فريقه
م��رس�ي�ل�ي��ا ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ال ��ى الفوز
على مضيفه نانسي  ،1-2بتسجيله
ال �ه��دف�ي�ن ( 45و ،)87ب�ي�ن�م��ا سجل
للخاسر جوليان فيريه (.)34
وبقي ب��اري��س س��ان جيرمان قريبًا
م ��ن ال � �ص� ��دارة ب� �ف ��وزه ع �ل��ى ضيفه
ت��ول��وز  .1-2س�ج��ل ل�ل�ف��ائ��ز سيلفان
ارم��ان ( )28وم��ات�ي��و ب��ودم�ي��ر (،)38
وللخاسر فرانك تابانو (.)62
وهنا النتائج االخرى:
أرل أفينيون  -بريست 1-1
موناكو  -كاين 2-2
سانت اتيان  -نيس 2-0
سوشو  -مونبلييه 0-0
فالنسيان  -لوريان 0-0
بوردو  -أوسير 0-3
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ليل  46نقطة من  25مباراة
 -2رين  46من 25
 -3مرسيليا  45من 25

تذوق
أمل أرسنال ّ
طعم األلقاب للمرة
األولى منذ  6سنوات
أكد دورتموند
مرة جديدة أنه يستحق
لقب البطل بعدما
أسقط بايرن ميونيخ

 -4باريس سان جيرمان  44من 25
 -5ليون  42من 25

أملانيا
أك� � ��د ب� ��وروس � �ي� ��ا دورت � �م � ��ون � ��د مرة
جديدة أنه يستحق لقب البطل في
ال��دوري األملاني هذا املوسم بعدما
أسقط بايرن ميونيخ حامل اللقب
 1-3في عقر دار األخير ،في املرحلة
ال� �ـ  24م��ن ال � ��دوري األمل ��ان ��ي .سجل
لدورتموند ال�ب��اراغ��وي��ان��ي لوكاس
باريوس ( )9والتركي نوري شاهني
( )18وماتس هاملس ( ،)60ولبايرن
البرازيلي لويز غوستافو (.)16
وك � ��ان ب ��اي ��ر ل �ي �ف��رك��وزن ق��ري �ب��ًا من
ال �ف��وز ع�ل��ى م�ض�ي�ف��ه ف � ًي��ردر بريمن
ق�ب��ل أن ي�خ��رج م�ت�ع��ادال وإي ��اه .2-2
سجل لليفركوزن السويسري إرين
دي ��ردي ��وك ( )42وس �ي �م��ون رولفس
ولبريمن ستيفان كيسلينغ
(ً ،)67
( 82خطأ في مرماه) وسيباستيان
برودل (.)90
وواص � ��ل ش��ال �ك��ه م �ع��ان��ات��ه فتعادل
على أرضه مع نورمبرغ  .1-1سجل

