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اجلمعة ١٩ مايو ٢٠١٧

سواها موناكو وراحت على سان 
جرمان  )رويترز(

موناكو.. تاريخي

مبابي مُحطم األرقام

ألفيس.. وأفضل سجل

كاريك.. و700 مباراة

حقق فريق موناكو إجنازات تاريخية بفوزه على سانت 
إيتيان بنتيجة ٠/٢ والذي ضمن به التتويج بلقب الدوري 

الفرنسي بعد غياب ١٧ عاما.
وذكرت صحيفة »ليكيب« أن فريق موناكو رفع رصيده 
إلى ١٠4 أهداف في بطولة الدوري، ليكسر الرقم الذي حققه 
باريس ســان جرمان املوســم املاضي، حيث سجل العبوه 

١٠٢ هدف.
وأشــارت إلى أن إجناز موناكو هــو األفضل في العصر 

احلديث.
كما ذكرت شــبكة »أوبتا« أن فريق موناكو حقق إجنازا 
تاريخيا غير مســبوق، حيث جنح في هز شباك منافسيه 
على مــدار 3١ مبــاراة متتالية في بطولة الــدوري، وأمامه 
فرصة لتعزيز هذا الرقم عندما يختتم مشواره باللعب مع 

رين يوم السبت املقبل في اجلولة األخيرة.

واصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم موناكو تألقه هذا 
املوسم بتحقيقه رقما قياسيا جديدا خالل مباراة فريقه مع 
سانت إيتيان مبلعب »لويس الثاني« في الدوري الفرنسي.
وســجل مبابي الهدف الذي تقدم به موناكو في الشوط 
األول، رافعا رصيده إلى ١5 هدفا في بطولة الدوري هذا املوسم.

وأشارت شبكة »سكواكا« في إحصائية لها إلى أن مبابي 
بات أصغر العب في القرن اجلاري يسجل ١5 هدفا مبوسم 
واحد بالدوريات األوروبية اخلمســة الكبرى وذلك في سن 

»١8 عاما و١4٧ يوما«.
كما لفــــتت الشبكة إلى أن الشاب الصغير تفــوق بعدد 
أهــــدافه في الدوري على نـــجوم كبار هذا املوسم، مــــثل 
نيــــــمار »١3 هــــدفا«، وكرمي بنزميا »٩ أهــداف«، وباولو 
ديبـــــاال »٩ أهداف«، وجاريث بيــل »٧ أهداف«، وتوماس 

مـــولر »5 أهداف«.

حقق البرازيلي داني ألفيس مدافع يوڤنتوس رقما قياسيا 
مع فريقه اإليطالي هذا املوسم عجز عن حتقيقه طوال مسيرته 

الكروية التي متتد إلى ١6 عاما.
وسجل ألفيس هدفا لليوفي مبرمى التسيو في نهائي كأس 

إيطاليا على ملعب األوملبيكو بالعاصمة روما.
وقالت شبكة »سكاي سبورتس« في إحصائية لها إن الهدف 
هو السادس أللفيس هذا املوسم مع السيدة العجوز وهو أفضل 
موســم تهديفي لالعب في ١6 موســما لعبها مع األندية خالل 

مسيرته االحترافية.
وذكرت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات ان داني تسبب في 5 
أهداف بآخر 5 مشــاركات له مع فريقه، حيث ســجل 3 أهداف 

وصنع اثنني.
يذكر ان ألفيس انضم مطلع هذا املوسم إلى يوڤنتوس قادما 

من برشلونة الصيف املاضي.

احتفل مايكل كاريك العب وسط مان يونايتد بذكرى خاصة 
في مشواره أمام ساوثمبتون ضمن منافسات الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
ففي الدقيقة 64، قرر جوزيه مورينيو املدير الفني ليونايتد 
إشــراك كاريك مكان املدافع الشــاب أكســيل توانزيبي، حيث 
جلس الالعــب اإلجنليزي الدولي على مقاعد البدالء، إلراحته 
استعدادا ملواجهة أياكس أمستردام الهولندي في نهائي مسابقة 

الدوري األوروبي.
وأشارت شبكة »سكاي سبورتس« في إحصائية لها إلى أن 
مايكل كاريك احتفل في ملعب القديســني بخوض املباراة رقم 

٧٠٠ في مشواره مع األندية التي لعب لها.
ولفتــت إلــى أن أول ظهور ملايكل كان بقميص وســت هام 
يونايتد عام ١٩٩٩، علما بأنه انتقل إلى مان يونايتد قادما من 

توتنهام في صيف ٢٠٠6 مقابل ٢5 مليون إسترليني.

هداف بالفطرة          )رويترز(

فرحة البرازيلي بالكأس            )أ.ف.پ(

املخضرم كاريك

جاردمي ورجاله.. أمراء »الليغ1«

كأس إيطاليا.. في قبضة »السيدة«
أحرز يوڤنتوس لقبه الثالث 
علــى التوالي )رقم قياســي( 
والثاني عشر في تاريخه في 
كأس ايطاليــا لكرة القدم بعد 
تغلبه على التســيو ٢-٠ في 

املباراة النهائية. 
وحســم فريــق الســيدة 
العجــوز النتيجة في الدقائق 
الـ ٢5 األولى بتسجيله الهدفني 
عبر املدافعني البرازيلي داني 
وليونــاردو   )١٢( الفيــس 
بونوتشــي )٢5(. وهو اللقب 
االول لليوفي في رحلته إلحراز 
ثالثيــة تاريخيــة )الــدوري 
والكأس احملليان ودوري أبطال 
أوروبا( على غرار مواطنه انتر 
ميالن الذي حقق هذا اإلجناز 
عام ٢٠١٠ حتت إشراف املدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويتصدر يوڤنتوس ترتيب 
الدوري برصيد 85 نقطة، بفارق 
4 نقاط أمام روما اقرب منافسيه 
والذي حرمه من التتويج بلقبه 
الســادس علــى التوالي )رقم 
قياسي( عندما هزمه 3-١ األحد 
املاضي. وتبقى مرحلتان على 

نهاية الدوري.
ويخوض يوڤنتوس أيضا 
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 
ريال مدريد اإلسباني في الثالث 

من يونيو املقبل.
املــدرب  فريــق  وقــدم 
ماسيميليانو اليغري عروضا 
رائعــة محليــا وأوروبيا هذا 
املوســم، فاخــرج برشــلونة 
االســباني مــن ربــع نهائــي 
البطولة األوروبية ثم موناكو 
الفرنسي من نصف النهائي، 
وتصــدر بفارق مريح ترتيب 
الدوري احمللي قبل ان يتعثر 

في املراحل الثــالث االخيرة، 
ففضــال عــن خســارته أمــام 
روما، كان تعــادل مع اتاالنتا 
وتورينو ما أدى إلى تقليص 
الفارق الكبير الذي كان يفصله 
عن اقرب منافسيه. وسيضمن 
يوڤنتوس لقب الدوري في حال 
فوزه الســبت على كروتوني 

املتواضــع فــي تورينــو. في 
املقابــل، فشــل التســيو فــي 
احراز اللقب رغم بلوغه املباراة 
النهائية للكأس للمرة الثالثة 
في خمسة مواسم والتاسعة في 
تاريخه املتضمن ستة ألقاب، 
آخرها عام ٢٠١3 على حساب 
جاره روما. وكان يوڤنتوس 

تخطى في نصف النهائي غرميه 
نابولي )3-١ و٢-3(، فيما تأهل 
التســيو على حســاب جاره 
روما )٢-٠ و٢-3(. وأشــرك 
اليغري املهاجــم األرجنتيني 
باولو ديباال أساسيا بعد إبقائه 
احتياطيا أمام روما، كما دفع 
بالعب الوسط الكرواتي ماريو 

ماندزوكيتش بعد تعافيه من 
إصابة في الظهر. وكان مقررا ان 
يقام النهائي في ٢ يونيو، بيد 
أن تأهل يوڤنتوس الى نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا املقرر 
في اليوم التالي، دفع االحتاد 
اإليطالي إلى تقدمي موعده الى 

األربعاء.

 يوڤنتوس يحقق رقما قياسيا بالكأس                          0)أ.پ(

»القديسني« و»املان«.. سلبية
تعادل ساوثمبتون مع ضيفه مان 
يونايتد ٠-٠ في مباراة مؤجلة من 
املرحلة الرابعة والثالثني في الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
على ملعب األصدقاء، لم ينجح 
أي مــن الفريقني في زيارة شــباك 
خصمه في الشوط االول رغم غزارة 

الفرص املهدرة من الطرفني.
وفي الشوط الثاني، اخذ فريق 
القديسني املبادرة الهجومية وهدد 
مرمى احلارس االرجنتيني سيرخيو 
روميرو في اكثر من مناسبة، لكن 
الفرصــة األخطر كانــت للضيوف 
بعد اختراق واين روني في اجلهة 
اليسرى وإرسال عرضية أمام املرمى 
لالرمينــي هنريــك مخيتاريان لم 
يصلها األخير لتخرج دون استغالل 

.)5٩(
ولعب روني دورا مهما في فرصة 
ثانيــة غنية عندما أعــاد الكرة الى 

االسباني خوان ماتا الذي لم يحسن 
التعامــل معها وبدا متعبا فأخرجه 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
واشرك ماركوس راشفورد بدال منه 
)6٩(. وعلــى غير عادتــه، لم يكن 
مورينيــو قلقــا الن نتيجة املباراة 
غير مؤثرة على ترتيب الفريق الذي 
يعول على احراز الدوري األوروبي 
)يوروبا ليغ( على حســاب اياكس 
امستردام الهولندي من اجل املشاركة 
في دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، 
وكذلك كانت حال الفرنســي كلود 

بويل مدرب ساوثمبتون.

ترتيب فرق الصدارة:
١- تشلسي ٩٠ نقطة من 3٧ مباراة

٢- توتنهام 8٠ من 36
3- مانشستر سيتي ٧5 من 3٧

4- ليڤربول ٧3 من 3٧
روميرو يتصدى لركلة جزاء باديلي                        )رويترز(5- ارسنال ٧٢ من 3٧

تّوج موناكو بطال للدوري الفرنسي لكرة 
القدم للمرة األولى منذ ١٧ عاما والثامنة في 
تاريخه بفوزه الصعب على ضيفه سانت 
اتيــان ٢-٠ في مبــاراة مؤجلة من املرحلة 

احلادية والثالثني.
وســجل كيليان مبابــي )١٩( وفاليري 
جرمــان )٩3( الهدفني، فرفع موناكو، الذي 
كان بحاجة الى نقطة واحدة من اجل اعتالء 
املنصة الول مرة منذ عام ٢٠٠٠، رصيده الى 
٩٢ نقطة وتقدم قبل املرحلة االخيرة بفارق 
6 نقاط على مطارده حامل اللقب في األعوام 

األربعة االخيرة باريس سان جرمان.
وخاض موناكو موسما استثنائيا فبلغ 
نصــف نهائي دوري أبطــال أوروبا، حيث 
خــرج على يد يوڤنتــوس اإليطالي )٠-٢ 

ذهابا و١-٢ ايابا(، ونصف نهائي كأس فرنسا 
حيث خسر أمام سان جرمان ٠-5، ونهائي 
كأس الرابطة وخســر أمام فريق العاصمة 

ايضا ١-4.
على ملعب لويس الثاني في اإلمارة وأمام 
١4 ألــف متفرج تقدمهم األمير البير الثاني 
أمير موناكــو، تخطى الفريق احمللي عقدة 
تعادله ١-١ في الذهاب خارج أرضه، وهيمن 
على مجريات اللقاء وافتتح باب التسجيل 
عن طريق الواعد مبابي الذي كسر مصيدة 
التســلل وهرب من مدافعــني اثنني ثم من 
احلارس روفييه وأكملها بسهولة في املرمى 
اخلالي )١٩(، مسجال الهدف اخلامس عشر 

في البطولة والـ ١٠3 ملوناكو.
وكاد فالكاو هــداف موناكو )١٩ هدفا(، 

يضاعــف الغلــة )3١( لوال تدخــل الغيني 
فلورنتان بوغبا )٢6 عاما( الذي شارك في 
املباراة رغم جنازة والده فاسو أنطوان بوغبا.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط نادي 
االمــارة على مرمى روفييه من دون تهديد 
مباشر، فتخلى املدرب البرتغالي ليوناردو 
جاردمي عن مواطنه برناردو سيلفا صاحب 
8 أهداف و٩ متريرات حاسمة و5٩ تسديدة 
في 35 مباراة واشرك بدال منه فالير جرمان 

.)6٩(
واهدر جرمان اغنى فرص هذا الشــوط 

بعد عرضية من مبابي )٧4(.
وفي الدقائق االخيرة، تفاعل اجلمهور مع 
نتيجة فريقه احتفاال بالتتويج خصوصا 
مع دخول االيطالــي غيدو كارييو بدال من 

فالكاو )88( قبــل ان يعوض جرمان الذي 
تسلم شارة القائد من الكولومبي، بتسجيله 
الهدف الثاني بعد هجمة سريعة قادها توماس 
ليمار وانفردا معا ثم أهداه الكرة على مقربة 
من املرمى فدفعها بقدمه في الشباك دون اي 
مضايقة اطلق بعدها احلكم كليمان توربان 
صافرة النهاية معلنة رسميا تتويج موناكو 

باللقب الغالي.

ترتيب فرق الصدارة:
١- موناكو ٩٢ نقطة من 3٧ مباراة

٢- سان جرمان 86 من 3٧
3- نيس ٧٧ من 3٧
4- ليون 66 من 3٧

5- مرسيليا 5٩ من 3٧


