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لونغ يسجل أسرع هدف

في تاريخ »البرميييرليغ«

اتهام ساري بسوء السلوك

»الليغا« أولوية لزيدان 
املوسم املقبل

القضاء اإلسباني يبرئ روسيل

روبياليس: ندرس إقامة
السوبر اإلسباني في السعودية

سجل مهاجم ساوثمبتون 
شــاين لونغ أســرع هدف في 
الــدوري اإلنكليــزي  تاريــخ 
املمتاز لكرة القدم عندما منح 
التقدم لفريقه في مرمى مضيفه 
واتفورد الثالثاء بعد 7.6٩ ثوان 
من انطالق مباراتهما املؤجلة 
من املرحلة احلادية والثالثني. 
وسجل لونغ )3٢ عاما( الهدف 
عندما قطع كرة طويلة للمدافع 
كريغ كاثكارت ولعبها ساقطة 
فوق احلارس بن فوستر. 
وكان الرقم القياســي 

الســابق بحوزة مدافع توتنهام ليدلي كينغ وسجله 
بعد ٩.٩ ثــوان في مرمى برادفورد عام ٢٠٠٠. وهو 

الهدف الرابع فقط للونغ هذا املوسم.

وجه االحتــاد اإلجنليزي 
لكــرة القدم امس تهمة ســوء 
السلوك ملدرب تشلسي اإليطالي 
ماوريستيو ساري بعد طرده 
في الوقــت بــدل الضائع من 
مبــاراة فريقــه ضــد بيرنلي 
)٢-٢( في الدوري اإلجنليزي 
اإلثنني املاضي. وقال بيان صادر 
عن االحتاد »وجهت تهمة سوء 
السلوك الى ماوريتسيو ساري 
ملا بدر له من تصرف في الدقيقة 
٩4 االثنني خالل مباراة تشلسي 
وبيرنلي«. وكان ســاري )6٠ 

عاما( قد طرد من أرض امللعب بعدما غادر املنطقة املخصصة له 
على دكة بدالء فريقه، واقترب من منطقة على املستطيل األخضر 
كانت تشهد إشكاال وتدافعا بني العبي الفريقني. واعتبر جانفرانكو 
زوال، أحد مســاعدي ساري، أن طرد مواطنه لم يكن عادال ألنه 
»خرج مــن منطقته ليطلب من الالعبــني أن يواصلوا املباراة 
)بدال من االحتكاك مع اخلصوم(. أســاء )احلكم( كيفن فريند 
فهم ما كان يقوم به. أنا غير راض بذلك، وهو غير راض بذلك«.

اعتبر الفرنسي زين الدين 
زيــدان مدرب ريــال مدريد أن 
إحراز لقب الدوري اإلســباني 
لكــرة القدم ســيكون أولوية 
لفريقه املوسم املقبل لكي يضع 
حدا الحتكار غرميه التقليدي 
برشلونة. وقال زيدان عشية 
لقــاء فريقه ضــد خيتافي في 
املرحلــة الرابعــة والثالثــني 
»الواقع هو اننا إذا نظرنا الى 
العامني املاضيــني، ثمة فريق 
تفوق علينا وقد برهن ذلك«.

وأضاف »ال أعتقد بأنه يجب 
أن ندع ذلك جانبا. على أي حال، وكما هي العادة ســنويا، فإنه 
)اللقب احمللي( هو هدفنا األول في املوسم املقبل«. وتابع »انها 
البطولة األطول ويجب عدم التفريط بها. سأحاول التركيز على 
ذلك في عقول الالعبني. إنه )الدوري احمللي( خبزنا اليومي.. من 
دون التقليص من قيمة املسابقات األخرى، فنحن في هذا النادي 
نحاول على جميع اجلبهات، لكن األهم يبقى لقب الليغا«. وأشار 
الفرنسي الى أن بداية املوسم املقبل ستكون في غاية األهمية إذا 
أراد فريقه املنافسة بجدية على اللقب.  وأحرز ريال لقب الليغا 
33 مرة، وهو رقم قياسي، يليه برشلونة مع ٢٥ لقبا، علما بأن 
النادي الكتالوني توج سبع مرات في املواسم العشرة املاضية.

برأت محكمة إسبانية امس 
ســاندرو روســيل، الرئيــس 
الســابق لنــادي برشــلونة 
اإلســباني، من تهمة تبييض 
األموال التي كان االدعاء يطالب 
فيهــا بدايــة بســجنه ١١ عاما 

وتغرميه ٥٩ مليون يورو.
وتولى روسيل )٥٥ عاما( 
رئاسة النادي بني عامي ٢٠١٠ 
و٢٠١4، وواجه اتهامات بتبييض 
األموال بحكم عالقته بالرئيس 
السابق لالحتاد البرازيلي لكرة 
القدم ريكاردو تيكسييرا، في 

مسائل مرتبطة بحقوق بث مباريات وصفقات رعائية.
وكان االتهام موجها الى روســيل وزوجته وأربعة أشخاص 
آخرين. وبعد نحو شــهرين من بدء احملاكمة في أواخر فبراير 
املاضــي، أصدرت احملكمة الوطنية في إســبانيا، والتي تتولى 
النظــر في القضايا الكبرى، قــرارا بتبرئة املتهمني على خلفية 

عدم كفاية األدلة املقدمة من االدعاء.

اعترف لويس روبياليس رئيس االحتاد اإلسباني لكرة القدم 
أمس بأنه يدرس إقامة كأس السوبر اإلسباني بشكل منتظم في 
يناير من كل عام وأن تقام املواجهة في اململكة العربية السعودية.
وتقام كأس الســوبر اإلســباني منذ ١٩8٢ بني بطلي الدوري 
اإلســباني وكأس ملك إســبانيا كما تقام بشكل معتاد في بداية 
املوسم اجلديد. وكانت النسخة املاضية من هذه البطولة أقيمت 
في العام املاضي باملغرب عندما فاز برشلونة على اشبيلية ٢-١ 
لتكون املرة األولى التي تقام فيها مباراة السوبر اإلسباني خارج 
حدود إســبانيا. وأعلن روبياليس في فبراير املاضي أنه يرغب 
في إقامة كأس الســوبر ســنويا خارج إسبانيا وأن تقام بنظام 
دورة رباعية يشارك فيها البطل ووصيف البطل بكل من بطولتي 
الدوري والكأس. ونقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية الرياضية 
عن روبياليس قبل شهرين قوله: »كأس السوبر املقبلة ستقام 

خارج إسبانيا وبنظام دورة رباعية«.

اليبزيغ يطيح بهامبورغ 
ويبلغ نهائي كأس أملانيا

إريكسن ينقذ توتنهام من فخ برايتون

الريال في مواجهة 
طموح خيتافي »األوروبي«

بلغ اليبزيغ املباراة النهائية ملسابقة كأس أملانيا لكرة القدم للمرة األولى في تاريخه 
بعدما أطاح مبضيفه هامبورغ من الدرجة الثانية بالفوز عليه 

3-١ في الدور نصف النهائي.
وسجل الدمناركي يوسف بولسن )١٢( والسويسري فاسيليي 
يانييتشــيتش )٥3 خطــأ في مرمى فريقه( والســويدي إمييل 

فوســبرغ )7٢( أهداف اليبزيــغ، والغامبي باكيــري جاتا )٢4( 
هدف هامبورغ.

ويقام النهائي في ٢٥ مايو املقبل على امللعب األوملبي في برلني.
ويأتــي تأهل اليبزيغ الــى املباراة النهائية للكأس بعدمــا كان ضمن بطاقته لدوري 
أبطال أوروبا املوســم املقبل بفوزه على بوروســيا مونشنغالدباخ، ليحكم قبضته على 

املركز الثالث خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورمتوند.
وحقق اليبزيغ حلمه في الوصول إلى نهائي الكأس للمرة األولى برغم تاريخه الفتي 
املمتد لعشرة أعوام فقط، فيما يأمل مدربه رالف رانغنيك أن يحرز لقب املسابقة للمرة 

الثانية في مسيرته بعد أولى مع شالكه عام ٢٠١١.
في املقابل كان هامبورغ، الذي يســير بخطى ثابتة نحو العودة إلى البوندســليغا، 
مينــي نفســه ببلوغ النهائي األول منذ عام ١٩87 عندما تــوج بلقبه الثالث األخير )بعد 

عامي ١٩63 و١٩76، علما بأنه خسر نهائي ١٩٥6 و١٩67 و١٩74(.

كأس إيطاليا
يبدو أتاالنتا األقرب حلجز مقعده في نهائي كأس ايطاليا عندما يستضيف فيورنتينا 

في اياب نصف النهائي اليوم.
ويكفي أتاالنتا التعادل الســلبي أو حتى ٢-٢ بعد تعادلهما ذهابا في فلورنســا بعد 
مبــاراة مثيرة 3-3، ويبحــث أتاالنتا عن بلوغ النهائي للمرة األولى منذ ١٩٩6 والرابعة 

في تاريخه املتوج بلقب وحيد )١٩63(.
ويقدم أتاالنتا مســتوى رائعا هذا املوســم، آخر فصوله اإلثنني املاضي حني أســقط 
نابولــي وصيف البطل وثاني الترتيــب احلالي في معقله ٢-١، معززا موقعه في املركز 

اخلامس بفارق املواجهتني املباشرتني مع ميالن الرابع )خسر ١-3 وتعادال ٢-٢(.

أنقذ العــب الوســط الدولي 
الدمناركي كريســتيان إريكسن 
فريقــه توتنهام مــن فخ ضيفه 
برايتون عندما سجل هدف الفوز 
١-٠ اول مــن امس في لندن في 
مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثة 
والثالثني من الدوري اإلجنليزي.
وعانــى توتنهــام كثيرا أمام 
الدفاعيــة  الصالبــة والقتاليــة 
لبرايتون الذي يصارع من أجل 
البقــاء، وكان فــي طريقــه إلى 
السقوط في فخ التعادل السلبي، 
لكن إريكسن فعلها قبل دقيقتني 
من نهاية املباراة بتسديدة قوية 

بيسراه من خارج املنطقة.
وشــهدت املباراة تألقا كبيرا 
ملدافعي برايتون وحارس مرماهم 
الدولــي األســترالي ماثيو ريان 
الذيــن وقفوا ســدا منيعــا أمام 
الهجوميــة  جميــع احملــاوالت 
أبرزهــا تصديه واملدافع شــاين 
دافي لتسديدة من مسافة قريبة 
لديلي ألي في الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع من الشــوط 

األول.
وفي الوقت الــذي كانت فيه 

قوية بيسراه وأسكنها على يسار 
احلارس ريان )88(.

وكانت تسديدة إريكسن الـ٢٩ 
للفريق اللندني في املباراة بينها 

بفارق 3 نقاط أمام جاره اللندني 
تشلسي الذي كان سقط في فخ 
التعادل أمام ضيفه بيرنلي ٢-٢ 
اإلثنني في ختام املرحلة اخلامسة 

والثالثني.
فــي املقابــل، جتمــد رصيــد 
برايتون عند 34 نقطة في املركز 
السابع عشر بفارق 3 نقاط أمام 
كارديــف ســيتي صاحب املركز 
الثامــن عشــر األخيــر املــؤدي 
إلــى الدرجــة األولــى واللحاق 
بهادرســفيلد األخيــر وفولهــام 

التاسع عشر أول الهابطني.
وفي مباراة مؤجلة من املرحلة 
احلادية والثالثني، تعادل واتفورد 

مع ضيفه ساوثمبتون ١-١.
البــادئ  وكان ســاوثمبتون 
بالتســجيل عبر مهاجمه شاين 
لونغ بعد 7.6٩ ثوان من انطالق 

املباراة.
وأدرك واتفــورد التعادل في 
الدقيقة األخيرة عبر أندري غراي 
بتسديدة قوية من مسافة قريبة.

وانفرد واتفورد باملركز السابع 
برصيد ٥٠ نقطة مقابل 37 نقطة 

لساوثمبتون السادس عشر.

٢١ من خارج املنطقة.
وعــزز توتنهــام موقعه في 
املركز الثالــث برصيد 7٠ نقطة 
قبل 3 مراحل من نهاية املوسم، 

برشلونة يضع يده على لقب »الليغا« بفوزه على ليغانيس

املباراة تلفظ أنفاســها األخيرة 
تلقى إريكســن كــرة من آلي في 
منتصف ملعب الضيوف وهيأها 
لنفســه بيمناه قبــل أن يطلقها 

في ظل اقتراب حســم لقب الدوري اإلســباني بشكل 
كبير لصالح برشــلونة، ال يزال الصراع على املشــاركة 
األوروبية عبر املســابقة مشــتعال، فال تــزال ثالثة فرق 
خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد، املرشحني بقوة إلحراز 
املركزين الثاني والثالث على الترتيب، تتنافس بقوة من 
أجل إنهاء املوسم في املركز الرابع املؤهل لدوري األبطال.

ويحتل خيتافي املركز الرابع حاليا بعد أن تغلب على 
اشــبيلية باجلولة السابقة  3-٠، لكن خيتافي سيواجه 
مهمة صعبة من أجــل احلفاظ على موقعه حيث يلتقي 

ريال مدريد اليوم في ختام املرحلة الرابعة والثالثني.
وفي حالة ســقوط خيتافي في مباراتــه أمام الريال، 
سيمهد ذلك الطريق بشكل كبير أمام ڤالنسيا الذي عزز 
فرصتــه في انتزاع املركز الرابع بعد أن تغلب على ريال 

بيتيس في عقر داره ٢-١.
كذلك ال تزال املنافسة قائمة على املراكز املؤهلة لبطولة 
الدوري األوروبي في املوســم املقبــل، وفي حالة تتويج 
برشــلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، يعني ذلك أن املركز 

السابع في الدوري سيكون مؤهال للدوري األوروبي.
ويحتل أتلتيك بيلباو املركز السابع حاليا.

وعن الصراع في قاع جدول الدوري، اقترب هويسكا 
ورايو ڤايكانو بشكل أكبر من الهبوط بعد أن تعادال مع 

بعضهما البعض سلبيا مساء السبت.

برشلونة يضع يده على »اللقب«
وضع برشلونة يده على اللقب الـ ٢6 في تاريخه عندما 
حقق األهم بفوزه على مضيفه ديبورتيڤو أالڤيس ٢-٠ 
في افتتاح املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري اإلسباني.
وســجل كارليس ألينيا )٥4( واألوروغوياني لويس 
ســواريز )6٠ من ركلة جزاء( هدفي برشلونة الذي عزز 
موقعه في الصدارة برصيد 8٠ نقطة بفارق ١٢ نقطة مؤقتا 

أمام مطارده املباشر أتلتيكو مدريد.
وبــات برشــلونة بحاجة إلى ثالث نقــاط لالحتفاظ 
باللقب ورفع غلته إلى 8 ألقاب في األعوام الـ ١١ األخيرة، 
وتنتظره بعد ذلك قمتني ساخنتني أمام ليڤربول اإلجنليزي 

في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا )١ 
و7 مايو املقبل في برشلونة وليڤربول تواليا(، 
ونهائي الكأس احمللية ضد ڤالنسيا في ٢٥ منه.

وانتظر الفريق الكاتالوني حتى الشوط الثاني 
حلسم نتيجة املباراة في صاحله فافتتح التسجيل 

عبر ألينيا عندما تلقى متريرة من سيرجي روبرتو 
عند حافــة املنطقة فتوغل داخلهــا ولعبها داخل 

املرمى )٥4(.
وأضاف ســواريز الهدف الثانــي في الدقيقة 6٠ 
من ركلة جزاء احتســبها احلكم بعد اللجوء لتقنية 

املساعدة بالڤيديو )ڤي إيه آر(.
وهو الهدف الـ ٢١ لسواريز هذا املوسم فلحق مبهاجم 

ريال مدريد الدولي الفرنسي السابق كرمي بنزمية إلى 
املركز الثاني على الئحة الهدافني بفارق ١٢ هدفا خلف 

ميسي املتصدر.
تخلص هويســكا من املركز األخير مؤقتا بفوزه 
الثمني علــى ضيفه إيبار ٢-٠. فرفع رصيده إلى ٢٩ 
نقطة وصعد مؤقتا إلى املركز التاســع عشــر بفارق 
نقطة واحدة أمام رايو ڤايكانو الذي يحل ضيفا على 

إشبيلية اليوم في ختام املرحلة.
وأنعــش بلد الوليد آماله في البقاء بفوزه الثمني 
على ضيفه جيرونا ١-٠، فرفع رصيده إلى 3٥ نقطة 

وصعد إلى املركز السادس عشر مؤقتا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اسبانيا )املرحلة الـ 34(

8:3٠beIN SPORTS HD١إشبيلية – رايو ڤايكانو
٩:3٠beIN SPORTS HD٢ريال سوسييداد- ڤياريال

١٠:3٠beIN SPORTS HD3خيتافي - ريال مدريد

كأس إيطاليا )إياب نصف النهائي(
٩:4٥TRT SPORTSأتالنتا- ڤيورنتينا


