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الدون.. و450 هدفاً مع الريال

بيريرا إلى »ثعالب إجنلترا«

غلطة سراي بطل تركيا

الرئيس مارادونا.. وأول لقب

كافاليرز »يولع« نهائي الشرقية

حقــق البرتغالي كريســتيانو رونالدو، جنم ريال 
مدريد، رقمــا مميزا أمام ڤياريال في ختام منافســات 
الدوري اإلســباني. وســجل الدون كريستيانو الهدف 
الثاني للمرينغي في الدقيقة »3٢« بعد عرضية رائعة من 
مارسيلو. وتقول شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية، 
إن كريســتيانو رونالدو سجل هدفه الـ 45٠ بقميص 

ريال مدريد في مباراته الـ 437 في كل البطوالت.
وتابعت الشــبكة بأن كريســتيانو بــات أول العب 
فــي الدوريات اخلمســة الكبرى يصل لـــ 5٠ هدفا في 
موسم ٢٠١7-٢٠١٨، بتسجيل 44 هدفا مع ريال مدريد 

و6 مع البرتغال.

انتقل الظهيــر الدولي ريكاردو بيريــرا من بورتو 
املتوج بطال للدوري البرتغالي في كرة القدم، إلى ليستر 
سيتي بحسب ما اعلن الناديان في صفقة قد تصل الى 
٢5 مليــون يورو. وقال بورتو املتوج للمرة الـ ٢٨ في 
تاريخه انه توصل الى اتفاق مع ثعالب اجنلترا للتخلي 
عــن الالعب بشــكل كامــل. وأضاف النادي أن رســوم 
التســجيل الرياضي لبيريرا )٢4 عاما( الذي أعير الى 
نيس الفرنســي بني ٢٠١5 و٢٠١7 »تصل إلى ٢٠ مليون 
يورو«، موضحا أن العقد ينص على دفع مكافأة متغيرة 

بحيث قد يصل املبلغ اإلجمالي إلى ٢5 مليون يورو.

تــوج غلطة ســراي بطال للــدوري التركي في كرة 
القدم للمرة احلادية والعشــرين بتاريخه، بفوزه في 
املرحلة األخيرة على فريق مدينة ازمير غوزتيبي ١-٠.
ويديــن غلطة ســراي بهذا الفــوز للمهاجم الدولي 
الفرنســي السابق بافيتيمبي غوميس، مسجل الهدف 

الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

أحرز أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا، 
الذي تولى مطلع األسبوع رئاسة نادي دينامو بريست 
البيالروســي لقبه األول مع ناديه اجلديد في مسابقة 
الكأس احمللية على حســاب باتي بوريسوف 3-٢ في 
املباراة النهائية. وقلب دينامو تأخره مرتني في املباراة 
ليحرز لقبه الثاني تواليا في الكأس والثالث في تاريخه، 
بعــد أربعة أيام من توقيع مارادونا عقدا لثالثة أعوام 
يتولى مبوجبه رئاسة النادي، وذلك بعد نحو أسبوعني 
من افتراق الســبل بينه وبني نادي الفجيرة اإلماراتي 

حول االستمرار في مهامه التدريبية معه.

ســحق كليفالند كافاليرز ضيفه بوسطن سيلتيكس 
١١6-٨6 ليقلص الفارق في سلسلة الدور النهائي للقسم 

الشرقي بدوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وأحرز العمالق ليبرون جيمس ٢7 نقطة ومرر ١٢ كرة 
حاسمة ليحقق كافاليرز انتصاره األول وتصبح النتيجة 
٢-١ في السلسلة التي حتسم لألفضل في سبع مباريات.
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قاد تشلسي إلى لقب كأس 
إنجلترا بقهره اليونايتد

هازارد
»MAN«

في وميبلي

يوڤنتوس يحتفل بلقب »الكالتشيو« في معقله

اللندني  عوض تشلســي 
جزئيا موسمه املتعثر واحرز 
لقب كأس اجنلترا لكرة القدم 
بفوزه على مان يونايتد ١-٠ 
على ملعب وميبلي في نهائي 
متوسط املســتوى قد يكون 
االخير ملدربه االيطالي انتونيو 

كونتي.
وسجل املهاجم البلجيكي 
ادين هــازارد هدف الفوز من 
ركلة جزاء منتصف الشــوط 
األول )٢٢(، ليحرز البلوز لقبه 
الثامن فــي ١3 مباراة نهائية، 
فيما عجــز »املان« عن إحراز 
لقبه الثالث عشر في ٢٠ مباراة 
نهائية ومعادلة رقم ارسنال 

القياسي.
وحل تشلسي خامسا في 
البرميييرليغ بفارق 3٠ نقطة 
عن مان سيتي البطل، ما حرمه 
املشاركة في املسابقة القارية 
االولى، فاكتفــى بالتأهل الى 
املسابقة الرديفة »يوروبا ليغ« 
ما وضع مدربه كونتي حتت 
مجهر االنتقــادات، علما بانه 

دخل في صراع قوي مع إدارة 
النادي حول سياستها بإجراء 

التعاقدات.
وفي حال رحيله، كما ترجح 
وسائل االعالم احمللية، سيخرج 
كونتي مرفوع الرأس من غرب 

في اجنلترا بعد 5 انتصارات.
وكانــت املواجهــة إعــادة 
لنهائي ٢٠٠7 حني توج تشلسي 
باللقب بفوزه ١-٠، بهدف بعد 
التمديد من جنم هجومه السابق 
ديدييه دروغبا، وبقيادة مدربه 

لندن بعــد قيادته البلوز الى 
لقبي الدوري )٢٠١7( والكأس 

في موسمني.
من جهته، خسر البرتغالي 
جوزيــه مورينيــو مــدرب 
يونايتد لقبه االول في الكؤوس 

السابق مورينيو الذي يشرف 
على يونايتد حاليا، كما احرز 
يونايتد مع جنمه الفرنســي 
اريك كانتونا لقب ١994 بفوز 

ساحق على تشلسي 4-٠.
وحصــل تشلســي الــذي 

حسم لقب النسخة الـ ١37 من 
املسابقة العريقة على جائزة 
١.٨ مليون جنيه اســترليني 
)٢.4 مليــون دوالر أميركي(، 
في مســابقة شــارك فيها هذا 

املوسم 737 ناديا.
وعوض البلوز خســارته 
فــي نهائــي املوســم املاضي 
أمام ارسنال ١-٢ واحرز لقبه 
االول في املســابقة منذ ٢٠١٢ 
ضد ليڤربول، كما جنح كونتي 
في حســم مواجهته اخلاصة 
مع مورينيو بعد املناوشــات 

الكالمية احلادة بينهما.
بــدوره، اكتفــى يونايتــد 
بوصافة الدوري وهي افضل 
نتيجة له منذ موســم ٢٠١3، 
علما بأن اللقب االول للشياطني 
احلمــر في الــكأس يعود الى 
العام ١9٠9 واألخير قبل سنتني 
على حساب كريستال باالس.
وهذه أول مــرة منذ ١9٨٢ 
حتسم املباراة النهائية بهدف 

وحيد من نقطة اجلزاء.

احتفل يوڤنتوس بتتويجه 
بطال للــدوري اإليطالي لكرة 
القدم للمــرة الســابعة على 
التوالــي، بالفوز على ضيفه 
هيــالس فيرونــا ٢-١ خالل 
املبــاراة التــي جمعتهما أول 
من امــس من اجلولة الثامنة 
والثالثني األخيرة من الدوري.
وتقــدم يوڤنتوس بهدف 
ســجله دانيلــي روجاني في 
الدقيقــة 49، وأضاف ميرالم 
الثاني في  الهــدف  بيانيتش 
الدقيقــة 5٢، قبل أن يســجل 
هيالس فيرونــا هدف حفظ 
ماء الوجه عن طريق أليسيو 
تشيرشــي في الدقيقــة 76. 
باللقب  واحتفــل »اليوفــي« 
السابع على التوالي والرابع 
والثالثــني في تاريخــه بعد 
نهاية املباراة في معقله »أليانز 
ستاديوم« رفقة جماهيره التي 

كانت حاضرة بقوة.

»جيجي« ودع »السيدة«
ودع جيانلويجي بوفون 
حــارس وقائــد يوڤنتــوس 
املخضــرم جماهيــر فريقــه 
بالدمــوع لينهي ١7 موســما 
قضاهــا مع الفريــق اول من 
احلــارس  وشــارك  امــس. 
اإليطالي فــي 656 مباراة في 

كل املسابقات مع فريقه.
ووسط املشاعر والعناق 
والدمــوع رفع بوفــون )4٠ 
إلــى  الــذي انضــم  عامــا(، 

بخسارته الثانية في مبارياته 
الثالث االخيرة.

فرنسا
حجز موناكو بطل املوســم 
املاضــي وليون بطاقتيهما الى 
دوري أبطــال أوروبا املوســم 
املقبــل باحتاللهمــا املركزيــن 
الثانــي والثالــث تواليــا فــي 
الدوري الفرنســي، فيما أنهى 
مرســيليا املوســم فــي املركز 
الرابــع وسيشــارك مبســابقة 
الــدوري االوروبــي )يوروبــا 
ليــغ(. وفــي املرحلــة الثامنة 
والثالثني االخيرة، فاز موناكو 
على مضيفــه تروا الهابط الى 
الدرجة الثانية 3-٠، وليون على 
ضيفه نيس 3-٢، ومرســيليا 
على ضيفه اميان ٢-١. وسيرافق 
موناكــو وليون بطــل الدوري 
باريس سان جرمان الى دوري 
األبطال، فيما سيلعب مرسيليا 

في الدوري األوروبي.
وستحصل األندية الفرنسية 
على ثالث بطاقات تأهل مباشر 
الــى دوري األبطــال بــدال من 
بطاقتني ألن البطاقة املخصصة 
لبطل الدوري األوروبي ستعود 
الى الدوري الفرنسي نظرا ألن 
أتلتيكو الذي توج باللقب القاري 
سبق له ان ضمن تأهله مبوجب 
ترتيبه في الليغا. وسيشارك 
مرسيليا الرابع ورين اخلامس 
وبوردو الســادس في مسابقة 

»يوروبا ليغ«.

)أ.ف.پ( بوفون حامال كأس الدوري اإليطالي للمرة األخيرة في مسيرته مع اليوڤنتوس 

توج بكأس ألمانيا
»فرانكفورت« لهاينكس: »خوش وداعية«على حساب بايرن »العمالق«

خالف اينتراخت فرانكفورت التوقعات وتوج بلقب مسابقة كأس أملانيا لكرة 
القدم للمرة اخلامسة في تاريخه بفوزه على بايرن ميونيخ في املباراة النهائية 
واألخيرة له مع مدربه االســطوري يوب هاينكس 3 - 1 على امللعب االوملبي 
في برلني. ويدين اينتراخت، وصيف بطل النسخة االخيرة، بلقبه األول منذ 
30 عاما ملهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش الذي ســجل ثنائية في الدقيقتني 11 
و82، قبل أن يوجه البديل الصربي غاتشينوفيتش الضربة القاضية للفريق 
البافاري بهدف ثالث في الدقيقة اخلامسة من الوقت بدل الضائع، فيما اكتفى 
بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد االلقاب في املسابقة )18( بهدف 

وحيد سجله الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي )53(.
وثأر فرانكفورت خلســارته نهائي 2006 أمــام الفريق البافاري 0-1، ورفع 
الكأس للمرة اخلامسة في 8 مباريات نهائية بعد االولى عام 1974 على حساب 
هامبورغ )3 - 1 بعد التمديد( والثانية عام 1975 على حساب دويسبورغ )0-1(، 
والثالثة عام 1981 على حساب كايزرسالوترن )3 - 1(، والرابعة عام 1988 على 

حساب بوخوم )1 - 0(.
وخسر فرانكفورت نهائي 1964 أمام تي اس في ميونيخ )0 - 2( و2017 امام 
دورمتوند )1-2(. كما ثأر اينتراخت فرانكفورت خلســارته املذلة أمام بايرن 
ميونيخ 1-4 في الدوري نهاية ابريــل املاضي، وحقق فوزه االول عليه منذ 
عام 2010. وعكر اينتراخت فرانكفورت صفو احتفاالت بايرن ميونيخ بوداع 
مدربــه هاينكس الذي كان ميني النفس بترك فريقه بلقب ثان هذا املوســم 
بعد لقب الدوري، بيد ان خليفتــه املقبل في االدارة الفنية للفريق البافاري 
الكرواتــي كوفاتش أبى إال أن يودع فريقه احلالي بلقب طاملا حلم بالظفر به 
معوضا سقوطه في املباراة النهائية للموسم املاضي امام بوروسيا دورمتوند.
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كونتي قريب من الرحيل عن »البلوز«
رغم قيادة تشلسي للتتويج بلقب كأس 
االحتاد اإلجنليزي لكــرة القدم بالفوز 
على مان يونايتد 1-0 في املباراة النهائية، 
اليزال أنطونيو كونتي يبدو قريبا بشكل 
كبير من الرحيل عن منصب املدير الفني 

للفريق اللندني.
وكان مستقبل كونتي في منصب املدير 
الفني لتشلسي، محل للشك واجلدل منذ 
أشهر، بعد أن خرج تشلسي مبكرا عن 
مسار احلفاظ على لقب الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
واستطاع تشلسي من خالل فوزه أمس 
أمام يونايتد وتتويجه بلقب الكأس، أن 

يخفف نســبيا من مشاعر خيبة األمل 
لدى جماهيره.

ورغم االنتصــار، تواصلت االنتقادات 
املوجهة ألسلوب املدرب اإليطالي في اللعب، 
وقد رجــح املراقبون رحيل كونتي عن 
الفريق، وذلك استنادا لتاريخ تشلسي 

فيما يتعلق بسياسة تغيير املدربني.
وعقب املباراة أمام يونايتد قال كونتي 
إنه لن يغير أســلوبه اخلططي، من أجل 

احلفاظ على منصب.
وأضــاف »النادي يعرفنــي جيدا. وإذا 
كانوا يريدون استمرار العمل معي، فهم 

يعرفونني. وأنا ال أستطيع أن أتغير«.

يوڤنتوس من بارما عام ٢٠٠١، 
كأس الــدوري الذي تســلمه 
النادي في امللعب عقب املباراة.

الريال ثالث الليغا
ظهر ريال مدريد بوجهني 
مختلفــني وخــرج بتعــادل 
مخيب أمام مضيفه ڤياريال 

٢-٢ فــي املرحلــة الثامنــة 
والثالثني االخيرة من الدوري 
االســباني لكرة القدم، وذلك 
قبل أســبوع مــن مواجهته 
ليڤربول االجنليزي في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وبسقوطه في فخ التعادل 
أنهــى الريــال املوســم ثالثا 

بفارق نقطتــني خلف جاره 
اتلتيكو مدريــد الذي ضمن 

الوصافة.
وأنهــى كل من ليغانيس 
وســلتا فيغو موسمه بفوز 
معنــوي،  حيث تغلب األول 
على ضيفه ريال بيتيس 3-٢، 
والثاني على ضيفه ليفانتي 

.٢-4
وهو الفوز الثاني عشــر 
لليغانيس هذا املوسم، فيما 
تابع ريال بيتيس الذي ضمن 
التأهل الــى دور املجموعات 
ملســابقة الــدوري األوروبي 
املوســم  ليــغ«  »يوروبــا 
املقبل، نتائجه املخيبة ومني 
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