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عزز بنفيكا رقمه القياسي بفوزه بلقب 
ــدوري البرتغالي املمتاز لكرة القدم  ال
للمرة 37 في تاريخه عقب انتصاره 
الكبير 4-1 على ضيفه سانتا كالرا في 

اجلولة األخيرة للموسم.
وأنهى نادي العاصمة لشبونة، الذي 
حصد لقبه اخلامس في ست سنوات، 
املسابقة متقدما بفارق نقطتني عن بورتو 
أقرب مالحقيه ومنافسه التاريخي الذي 
حول تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه 
سبورتنج لشبونة 2-1 فــي مــبــاراة 

شهدت طرد العب من كل فريق.

ووضع الهداف حارس سفيروفيتش 
ــي املــقــدمــة أمــــام اجلماهير  بنفيكا ف
احملتشدة في املــدرجــات بلمسة رائعة 
بعد 16 دقيقة من البداية وبعدها بقليل 
ضــاعــف العــب الــوســط الــشــاب جــواو 
فيلكس النتيجة بتسديدة فــي سقف 

الشبكة.
وجعل املهاجم رفائيل سيلفا النتيجة 
-3صفر قــبــل االســتــراحــة وأضـــاف 
سفيروفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 
56 لكن سرعان ما قلص املدافع سيزار 

مارتينز الفارق للضيوف.

وكان بورتو بحاجة للفوز على ثالث 
الترتيب وانتظار هدية من سانتا كالرا 
ليحتفظ باللقب لكنه تأخر بهدف عبر 
لويز فيليبي بعد مرور ساعة من البداية 
رغم النقص العددي بعد طرد كريستيان 

بورخا في الدقيقة 19.
وتعادل العب الوسط دانيلو بيريرا 
لبورتو في الدقيقة 78 قبل أن يحرز 

هيكتور هيريرا هدف الفوز املتأخر.
لكن هذا االنتصار لم يكن له أي تأثير 
يذكر حيث أنهى بنفيكا املوسم برصيد 

87 نقطة مقابل 85 لبورتو.

عمر السومة ورقة األهلي الرابحة

تعادل محبط لروما أمام 
ساسولو في »الكالتشيو«

تلقت آمال روما في التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل ضربة 
قوية عندما تعادل سلبيا خارج ملعبه أمام ساسولو ضمن منافسات 

دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم.
وسدد ايدن جيكو وجاسنت كلويفرت في القائم في الشوط الثاني 
واعتقد فيدريكو فاتسيو أنه سجل هدف الفوز بعد مرور ثالث دقائق 
على بداية الوقت اإلضافي قبل أن يلغيه احلكم بسبب تسلل جيكو 

خالل بناء الهجمة.
وحقق روما انتصارا مهما -2صفر على يوفنتوس الفائز باللقب 
مطلع األسبوع املاضي لكنه فشل في البناء على هذه النتيجة وسط 
احتجاجات من اجلماهير التي سافرت مع الفريق ضد قــرار النادي 
األسبوع املاضي بعدم التجديد للقائد دانييلي دي روسي في نهاية 

املوسم.
ويحتل فريق املــدرب كالوديو رانييري املركز اخلامس متراجعا 
بفارق نقطتني خلف اتالنتا الــذي سيواجه يوفنتوس في تورينو 
يوم األحد وسيتراجع الفريق إلى املركز السادس إذا فاز ميالنو على 

فروزينوني.
وقــال رانييري لشبكة دي.ايــــه.زد.ان ”حاولنا بكل السبل حتى 
النهاية. األمــر يدعو لألسف. ال ميكنني أن أطلب أكثر من ذلــك من 

الالعبني ألنهم أدوا بشكل جيد في الشوط الثاني“.
وأضاف ”ما يدعو لألسف دوما هو ضياع الثالث نقاط. روما فريق 
جيد للغاية لكن هناك بعض املواسم التي ال تسير فيها األمور لصاحلك. 

أضعت فرصا واضحة وسددت في إطار املرمى“.
وغابت الدقة وجودة األداء عن اللقاء بسبب تساقط األمطار على 
استاد ريجيو اميليا وأضاع ستيفان الشعراوي فرصة ذهبية للضيوف 
في بداية الشوط الثاني عندما سدد بعيدا عن املرمى من مسافة 10 

أمتار.
وسدد جيكو في القائم قبل أن يتصدى إطار املرمى حملاولة من روما 
على مرتني بعد أن سدد كلويفرت لتغير الكرة مسارها وتصطدم بأسفل 

القائم ليفشل الالعب الهولندي في متابعة الكرة بعد ارتدادها إليه.
وبدا أن فاتسيو سجل هدفا حاسما في الوقت بدل الضائع لكن احلكم 

ألغاه بسبب وقوع جيكو في مصيدة التسلل.
وسيستضيف روما منافسه بارما في املباراة األخيرة في الدوري 
يوم األحد من األسبوع املقبل بينما سيتوجه ساسولو صاحب املركز 

العاشر للقاء اتالنتا.

بامليراس بقيادة سكوالري
 يفوز بسهولة على سانتوس

ــدوري  فــي مواجهة بــني اثنني مــن أشهر مــدربــي العالم فــي ال
البرازيلي لكرة القدم تغلب بامليراس بقيادة لويز فيليبي سكوالري 
-4صفر على سانتوس الذي يقوده خورخي سامباولي باستاد 

باكاميبو.
ووضع جوستافو جوميز بامليراس في املقدمة بعد خمس دقائق 

فقط وضاعف ديفرسون النتيجة بعد مرور 13 دقيقة أخرى.

بنفيكا يتوج بلقب الدوري البرتغالي بفارق نقطتني عن بورتو

بنفيكا يتوج بلقب الدوري البرتغالي 
37 في تاريخه  للمرة الـ 

أبطال آسيا.. األهلي يعول على جماهيره أمام باختاكور األوزبكي 
سيعتمد األهلي السعودي على دعم جماهيره 
بإستاد مدينة امللك عبد الله الرياضية من أجل 
جتاوز ضيفه باختاكور األوزبكي اليوم اإلثنني، 
والتأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم.ويحتاج األهلي للنقاط الثالث من أجل 
مرافقة السد القطري متصدر املجموعة الرابعة 

والتأهل إلى دور الستة عشر.
وميلك األهلي ست نقاط من خمس مباريات 
مقابل ثماني نقاط لباختاكور، بينما يتصدر السد 
الترتيب بعشر نقاط ويخرج ملواجهة بيروزي 
اإليراني صاحب املركز األخير اليوم اإلثنني أيضا.

وأنهى األهلي مشواره في الــدوري السعودي 
في املركز الرابع بعد أن حقق ثالثة انتصارات 

متتالية في ختام املسابقة.
وسجل األهلي تسعة أهــداف في فــوزه على 

الفيصلي والوحدة في آخر مباراتني له بالدوري.
وحتدد املتأهلون من املجموعات الثالث األخرى 
فــي منطقة غــرب آســيــا، لكن مــبــاريــات اجلولة 
األخيرة في دور املجموعات ستحدد املركزين 

األول والثاني في كل مجموعة.
ــدارة املجموعة  وضمن الهالل السعودي ص
الثالثة قبل أن يحل ضيفاً الــيــوم اإلثــنــني على 
الدحيل القطري املنتشي بفوزه بكأس األمير يوم 

اخلميس املاضي.

ــدى الــهــالل 12 نقطة مقابل ثماني نقاط  ول
للدحيل.

ويختتم العني اإلماراتي، الذي ميلك نقطتني، 
موسمه احملبط باستضافة االستقالل اإليراني في 

املجموعة نفسها.
ــاد  ــي املجموعة الثانية، سيسعى االحت وف
السعودي النتزاع الصدارة من الوحدة اإلماراتي 
املتأهل مثله للدور الثاني عندما يستضيفه في 

جدة غدا الثالثاء.
ويتصدر الوحدة الترتيب برصيد 12 نقطة 
ويتأخر عنه االحتاد بنقطتني في املركز الثاني، 
ويحتل لوكوموتيف طشقند األوزبــكــي املركز 
الثالث بأربع نقاط قبل مواجهته ضد الريان 
القطري متذيل الترتيب بثالث نقاط بعد أربع 

هزائم في خمس مباريات.
وتشهد املجموعة األولى مواجهة بني املتصدر 
ذوب آهــان اإليــرانــي )11 نقطة( والنصر بطل 
الــدوري السعودي )9( في كربالء بالعراق بعد 
أن ضمن الفريقان التأهل لدور الستة عشر منذ 

اجلولة السابقة.
ويلتقي الوصل اإلمــاراتــي )3( مع الــزوراء 
العراقي )5( فــي مــبــاراة بــال قيمة فــي دبــي غد 
الثالثاء بعد أن ودع الفريقان املنافسة على 

التأهل.

ليون يضمن التأهل لدوري 
األبطال وسانت إيتيني 
يتجه للدوري األوروبي

أحرز ممفيس ديباي هدفني ليقود أوملبيك ليون للفوز -4
صفر على ضيفه كاين في دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة 

القدم ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وهز الهولندي ديباي الشباك مرة في كل شوط وأضاف 
ماكسويل كورنيه وموسى دميبلي هدفني ليرتفع رصيد ليون 
إلى 69 نقطة متقدما بأربع نقاط على سانت إيتيني الذي ضمن 

التأهل للدوري األوروبي بتغلبه -3صفر على نيس.
ولو فاز تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري األوروبي 
لن يضطر ليون إلى خوض الدور الثالث للتصفيات وسيبلغ 

دور املجموعات بدوري األبطال مباشرة.
وفــاز باريس سان جيرمان الفائز باللقب -4صفر على 

ديجون الذي اقترب من الهبوط.
وبعد ساعات من فوز فريق السيدات بلقب دوري األبطال 
للمرة السادسة ضمن فريق الرجال بليون مكانه في البطولة 

في املوسم املقبل.
وافتتح ديباي التسجيل بعد متريرة من كورنيه الذي 
ضاعف من تقدم صاحب األرض بتسديدة قوية قبل أن يضيف 

دميبلي وديباي الهدفني الثالث والرابع على الترتيب.
ورفع ليل رصيده إلى 75 نقطة في املركز الثاني متقدما 

بست نقاط على ليون بعد انتصاره -5صفر على أجنيه.
وقبل استالمه درع الدوري باستاد بارك دي برينس سحق 
باريس سان جيرمان ضيفه ديجون بأهداف أنخيل دي ماريا 

وإدينسون كافاني وثنائية كيليان مبابي.
ومنح دي ماريا التقدم لصاحب األرض قبل أن يصنع 
هدفا لكافاني وأضاف مبابي الهدف الثالث من مدى قريب في 

الشوط األول.
وهز مبابي البالغ عمره 20 عاما الشباك مرة أخــرى في 
الشوط الثاني ليصبح أول العب فرنسي يصل إلى 32 هدفا 
في موسم واحد منذ أن أحرز فيليب جونديه 36 هدفا مع نانت 

في موسم 1966-1965.
وقفز موناكو إلى املركز 16 بعد تغلبه -2صفر على أميان 
بهدفي رادامل فالكاو وألكسندر جولوفني متقدما بثالث نقاط 

على كاين الذي يحتل املركز املؤهل مللحق البقاء.

االحباط يبدو واضحا على العبي روما

ووريرز على بعد فوز واحد من النهائي اخلامس تواليًا
ــرز،    بــات غولدن ستايت ووري
ــني، على  ــي ــاض بــطــل املــوســمــني امل
ــد من بلوغ النهائي  بعد فــوز واح
اخلامس توالياً في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني بعدما حّقق 
االنتصار الثالث على التوالي على 
منافسه في نهائي املنطقة الغربية 

بورتالند ترايل باليزرز.
وأكد ووريــرز تفوقه على ترايل 
باليزرز وهزمه في أول مباراة على 
أرضه 110-99  محققاً فوزه الثالث 

توالياً في هذه السلسلة )-3صفر(.
وحول ووريرز تخلفه في الشوط 
األول بفارق 13 نقطة )الربع األول 
27-29 والثاني 26-37(، إلى 
فــوز بفارق نهائي استقر على 11 
نقطة، علماً بــأن صاحب األرض 
تقدم في بعض مراحل اللقاء بفارق 

18 نقطة.
ــاده ألحـــد ركــائــزه  ــق ــت ورغـــم اف
األســاســيــة وأفــضــل هدافيه كيفن 
دورانــت املصاب، والبداية السيئة 
للمباراة الثالثة تــوالــيــاً فــي هذه 
السلسلة، اقترب ووريرز من بلوغ 
نهائي البطولة للمرة اخلامسة على 
ــراف  التوالي ومنذ أن تولى األش
عليه كمدرب النجم السابق ستيف 

كير.
وقال كير بعد الفوز »هذا الفريق 
ميلك الكثير من اخلبرة، وهو يعرف 
كيف يجد احلــلــول حتى وإن كان 
يلعب بشكل سيء. شددنا ضغطنا 
وقوينا دفاعنا بعد االســتــراحــة، 
السيما أن دراميــونــد )غرين( كان 
ظاهرة، تواجد في كل مكان ولم يكل 

أو يتعب«.
تريبل دابل ثالثة لغرين

واعــتــقــد بــورتــالنــد بــأنــه حقق 
األصــعــب عندما وســع الــفــارق في 
الربع الثاني إلى 18 نقطة )60-
42(، لكن غرين الذي قدم أداء باهتاً 
ــرز  فــي الــشــوط األول، أيقظ ووري
من سباته في الثاني وسجل فريقه 
57 نقطة مقابل 33 فقط لترايل 

بــاليــزرز. وبعد الــعــودة من غرف 
تــبــديــل املـــالبـــس، شـــدد ووريــــرز 
احلصار على منافسه وأنهى الربع 

الثالث 29-13، واألخير 20-28، 
مع تريبل دابل لغرين )أكثر من 10 
في ثالث من اإلحصائيات اخلمس 

األساسية( هي الثالثة له في البالي 
أوف )20 نقطة و13 متابعة و12 

متريرة حاسمة(.

ووجــد النجم اآلخــر في صفوف 
ــوري نفسه مع  ووريـــرز ستيفن ك
مرور زمن اللقاء، وسجل 36 نقطة، 

ــالي طومسون 19  فيما أضـــاف ك
نقطة. وعلق غرين على النتيجة 
»خــالل االستراحة، قلنا إننا لسنا 

متخلفني إال بـ13  نقطة ولم نخسر 
املباراة. إنها ميزة هذا الفريق الذي 

ال يستسلم أبداً«.
في املقابل، برز في صفوف ترايل 
باليزرز الثالثي سي جاي ماكولوم 
)23 نقطة(، دامــيــان لــيــالرد )19 
نقطة مع 6 متابعات و6 متريرات 
حاسمة( ومــفــاجــأة اللقاء مايرز 
ليونارد )16 نقطة( الــذي شارك 
أساسيا في ثاني مباراة في البالي 

أوف خالل مسيرته االحترافية.
ــرح لــيــالرد »بــدونــا وكأننا  وص
منسك بزمام األمور في هذه املباراة، 
لكننا تركناهم يعودون بالنتيجة، 
وعندما يبدأون بتسجيل السالت 
املتتالية يصبح من الصعب وقفهم«. 
وتقام املــبــاراة الرابعة اإلثنني في 
بورتالند التي لم يعد مصير فريقها 
ترايل باليزرز بيده، السيما أنه لم 
يسبق ألي فريق هــزم بــأول ثالثة 
مباريات في البالي أوف أن استطاع 

الحقاً التأهل.
واخلسارة الوحيدة لووريرز في 
هذه املباراة متثلت بإصابة أندريه 
ــال كير تعليقاً على  ــوداال، وق ــغ إي
اإلصــابــة »علينا أن ننتظر األحــد 

ملعرفة املزيد عن حالته«.
ويقابل بطل املنطقة الغربية في 
نهائي الــدوري بطل الشرقية حيث 
يتقدم ميلووكي باكس بانتصارين 
)-2صفر( على تورونتو رابتورز 
ــاراة  ــب ـــه امل ـــذي تــقــام عــلــى أرض ال

الثالثة.
ـــدور النهائي قبل  ولــن يــبــدأ ال
30 مايو، وقد يكون أمام ووريرز 
استراحة متتد لتسعة أيــام، وهذا 
ما لم يحصل في السابق، لكن ذلك 
يتطلب فــوزه في املباراة الرابعة، 
قبل محاولة الفوز بلقب رابــع في 

آخر خمسة مواسم.
ولم يستبق كير األمور، وقال في 
هذا الشأن »لم نفكر بعد في النهائي. 
إننا مركزون حصرياً على املباراة 

الرابعة«.

ستيفن كوري يتألق في فوز غولدن ستايت ووريرز على بورتالند ترايل باليزرز


