
احـــــرزت الــتــشــيــكــيــة بــتــرا  
كفيتوفا لقب بطولة مدريد 
المفتوحة للتنس - سيدات - للمرة 
لروسية  نية بعدما اكتسحت ا لثا ا
سفيتالنا كوزنتسوفا ٦-١ و٦-٢ في 
المباراة النهائية التي جمعت بينهما 

السبت قبل الماضي.
حيث لم تتمكن كوزنتسوفا الالعبة 
الثانية على العالم سابقًا في التصدي 
للضربات القوية من كفيتوفا المصنفة 
الرابعة وبطلة مدريد ٢٠١١م بعدما 
تأثر أداء الالعبة الروسية باصابة في 

الفخذ.
واحــتــاجــت كوزنتسوفا لوقت من 
أجل العالج بعدما خسرت المجموعة 
االفتتاحية ثم عادت إلى أرض الملعب 
وهــي تضع ربــاطــا طبيا على الفخذ 
األيــســر، لكن كفيتوفا أجهزت على 
آمالها خالل ما يزيد على ساعة واحدة 

من اللعب.
وقالت كفيتوفا التي تغلبت على 
االمريكية سيرينا وليامز المصنفة 
األولى عالميًا في قبل النهائي: "كانت 
بطولة مذهلة بالنسبة لي وأنا سعيدة 
للغاية بعد الفوز للمرة الثانية في هذا 

الملعب الجميل".
وأضــافــت كفيتوفا «٢٥ عــامــًا»: 
"أعلم أن سفيتالنا لم تكن مستعدة 
وال أعتقد أنها في حالة جيدة لذلك 

أتمنى لها التوفيق".
وبــذلــك رفعت كفيتوفا رصيدها 

إلى ١٦ لقبًا محتفظة بالمركز الرابع 
في التصنيف العالمي بينما تراجعت 

كوزنتسوفا ألول ٢٠ مركزًا.
أما في فئة الرجال فقد أخفق الالعب 
االسباني رفائيل نادال في الدفاع عن 
لقبه بالبطولة، ليتراجع إلى المركز 
السابع في التصنيف الذي يصدر عن 
رابطة محترفي التنس وذلك بسقوطه 
أمام الالعب البريطاني آندي موراي، 
المصنف الثالث عالميا بين محترفي 
التنس األحــد قبل الماضي في نهائي 
ــف  بــطــولــة مــدريــد للتنس ذات األل

نقطة.
حيث تمكن موراي من التغلب على 
نــادال بمجموعتين نظيفتين بواقع 
٦-٣ و٦-٢ فــي مــبــاراة استغرقت 

ساعة و٢٨ دقيقة.
وتعد هذه المرة األولى التي يفوز 
فيها موراي على نادال على األراضي 
الترابية، بعد أن حسم الالعب اإلسباني 
ــمــواجــهــات الــســت الــمــاضــيــة التي  ال

جمعت بينهما على هذه المالعب.
وبــهــذا يحقق مـــوراي ثــانــي ألقابه 
على األراضـــي الترابية على التوالي 
بعد أن فاز ببطولة ميونخ، األولى التي 
يخوضها بعد زواجـــه بكيم سيرز، 
واألول له في مسيرته على األراضــي 

الترابية.
ويــعــد هــذا اللقب رقــم ٣٣ الــذي 
يحققه الالعب البريطاني واألول الذي 
يحققه في فئة األساتذة منذ فوزه 

ببطولة ميامي ٢٠١٣م.
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االتحاد االسباني يقرر ايقاف انشلوتي
عوقب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي  

ريال مدريد األسباني لكرة القدم، باإليقاف مباراتين 
بعد أن صفق لحكم مباراة ناديه أمام فالنسيا،ضمن منافسات 
الدوري االسباني لكرة القدم ليغيب عن إدارة فريقه فنيًا فيما 

تبقى من عمر الموسم الحالي.
واتخذت لجنة المسابقات التابعة لالتحاد االسباني لكرة القدم 
قرار العقوبة عقب مراجعة تقرير الحكم كارلوس جوميز، الذي 

ذكر الحركات التي أتى بها أنشيلوتي عقب تعادل فريقه (٢ - ٢) 
مع منافسه فالنسيا السبت قبل الماضي.

وقال الحكم في تقريره: "اقترب مني السيد كارلو أنشيلوتي من 
مسافة ٣٠ مترًا عقب انتهاء المباراة وقام بالتصفيق بطريقة 
موجهة أمامي، ليعبر عن عدم رضاه لألداء التحكيمي ثم توجه 
إلى الممر المؤدي إلى غرفة خلع المالبس وكرر الفعل نفسه مع 

المساعد األول".

برشلونه الى النهائي رغم خسارته أمام بايرن 
ميونيخ ويوفنتس يقصي حامل اللقب

ــى   ــة إل ــون ــرشــل تـــأهـــل ب
نــهــائــي دوري أبــطــال 
اوروبا لكرة القدم رغم هزيمته 
٢-٣ أمام مضيفه بايرن ميونخ، 
في إيــاب نصف النهائي الثالثاء 

الماضي.
ــق الـــبـــافـــاري كـــان في  ــفــري  ال
طريقه النتفاضة مماثلة لتلك 
التي قام بها أمام بورتو في ربع 
النهائي، حين فــاز( ٦-١) في 
اإليـــاب بعد خسارته ( ٣-١ ) 
خارج ملعبه في المباراة األولى، 
وتقدم في الدقيقة ٧ عن طريق 
العبه المغربي مهدي بنعطيه 

بضربة رأس.
ــة رد  ــون ــرشــل إالَّ ان فـــريـــق ب
بهدفين متتاليين عبر مهاجمه 
الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، 
وبمساعدة من لويس سواريز في 
المرتين، وذلك في الدقيقتين ( 
١٥ و٢٩) ليحبط المشجعين 

باستاد أليانز أرينا.
وفي الشوط الثاني استطاع بايرن ميونيخ ادراك التعادل عبر 
روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (٥٩ ) بتسديدة من عند 
حدود منطقة الجزاء، فيما تكفل الالعب توماس مولر بتسجيل 

هدف الفوز في الدقيقة( ٧٤).
لكن برشلونة صمد في الدقائق األخيرة لينتزع بطاقة التأهل 
للنهائي، بتفوقه (٥-٣) فــي النتيجة اإلجمالية، بمجموع 
المباراتين حيث انتصر (٣-٠) في مباراة الذهاب بإستاد نو 

كامب األسبوع قبل الماضي.
بينما على الطرف اآلخر من نصف نهائي االبطال فشل حامل 
اللقب في حملة الدفاع عن لقبه عندما سقط في فخ التعادل 
االيجابي امام ظيفه يوفنتوس االيطالي االربعاء الماضي على 

ملعب السنتياغو برنابيو.
حيث افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل 
لمصلحة ريــال مدريد في الدقيقة ( ٢٣ ) من ركلة جــزاء، 
ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم مع منافسه اللدود 

األرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
برشلونة اإلسباني برصيد ١٠ 
أهداف، كما تقاسم معه لقب 
ــهــداف التاريخي للبطولة  ال

بواقع ٧٧ هدفًا لكل منهما.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، أدرك 
ـــن  ــي واالب ــان الــمــهــاجــم اإلســب
العاق ألفارو موراتا التعادل 
ليوفنتوس في الدقيقة ٥٧، 
ــيــواصــل مــمــارســة هــوايــتــه  ل
في هز شباك فريقه القديم 
مــجــددًا، بعدما سجل هدفًا 
للفريق اإليطالي فــي مباراة 

الذهاب.
وكانت مباراة الذهاب، التي 
جرت بين الفريقين األسبوع 
قبل الماضي بمدينة تورينو 
ــفــوز  اإليـــطـــالـــيـــة انـــتـــهـــت ب
يوفنتوس ( ٢-١)، ليفوز 
الــفــريــق اإليــطــالــي ( ٣-٢ ) 
في مجموع مباراتي الذهاب 
واإليــــــاب، ويــظــفــر ببطاقة 

التأهل للمباراة النهائية للمرة األولى منذ ١٢ عامًا.
بهذه النتيجة بات يوفنتوس أول ناٍد إيطالي يصعد لنهائي 
البطولة منذ فوز إنتر باللقب عام ٢٠١٠م، ليعيد األندية 
اإليطالية إلى الواجهة مرة أخرى بعد سلسلة من اإلخفاقات 
ويضرب موعدًا في المباراة النهائية، - التي ستقام بالعاصمة 
األلمانية برلين في ٦ يونيو (حزيران) المقبل - مع نظيره نادي 

برشلونة اإلسباني.

كفيتوفا تتغلب على كوزنتسوفا 
ونادال يسقط أمام موراي

القضاء اإلسباني يحاكم بارتوميو وروسيل 
والبرسا بسبب نيمار

قرر القاضي خوسيه دي ال ماتا الخميس الماضي  
محاكمة رئيس نادي برشلونة الحالي جوزيب 

ماريا بارتوميو ونظيره السابق ساندرو روسيل 
والنادي نفسه، بصفته القانونية، بخصوص ثالث 
تهم ضريبية متعلقة بصفقة التعاقد مع الالعب 

البرازيلي نيمار.
وصــدق دي ال ماتا القاضي بمحكمة االستئناف 
رقم خمسة بالمحكمة الوطنية اإلسبانية على هذا 
القرار بفتح المحاكمة الشفهية بخصوص القضية 
التي يفترض أن النادي أخفى فيها عن وزارة المالية 

١٣ مليون يورو من أموال الصفقة.
وأشـــار القاضي فــي قـــراره إلــى أن النيابة ومحامي 
الدولة لم يطلبا في نص االتهام أي إجراء معين لتأكيد 

المسؤوليات المدنية المحتملة لبارتوميو وروسيل.
وبخصوص النادي نفسه، أبرز دي ال ماتا ما 

طلبه محامي الدولة بضرورة الحجر على 
المبلغ الــذي أخفاه البرسا عن وزارة 
المالية للتأكد من قدرة النادي على 

السداد بعد انتهاء القضية.

(ريال مدريد) األغنى في العالم
تصدر نادي ريال مدريد اإلسباني ترتيب أغلى  

األندية في العالم للعام الثالث على التوالي بحسب 
تقرير اعــدتــه مجلة "فــوربــس" األمريكية التي تهتم 
بالشؤون المالية متفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة 

فيما حل مانشستر يونايتد اإلنكليزي في المركز الثالث.
وتضمنت قائمة أغلى عشرة أندية في العالم، تواجد 
خمسة أندية من الدوري اإلنكليزي الممتاز وناديين من 
الدوري اإلسباني ومثلهما من الدوري اإليطالي وناٍد وحيد 

من الدوري األلماني.
وبحسب تقرير المجلة األمريكية فإن القيمة المالية لنادي 
ريال مدريد بطل أبطال أوروبا- الموسم الماضي- بلغت في 
عام ٢٠١٥م مبلغًا قيمته مليارين و١٣٠ مليون جنيه 
إسترليني وهي قيمة تقلصت بنسبة ٥٪ مقارنة مع قيمة 
النادي الملكي في عام ٢٠١٤م، غير أن عائدات الميرينغي 
ارتفعت مقارنة بالعام المنصرم بعدما بلغت ٤٨٩ مليون 

جنيه إسترليني .
وفي المركز الثاني جاء نادي برشلونة الذي بلغت أسهمه 
في بورصة األندية مليارين و٧٠ مليون جنيه استرليني، 

مع إيرادات قيمتها ٤٣١ مليون جنيه. 
وحقق البارسا في عام ٢٠١٥م نتائج مميزة ساهمت 
في بلوغه لنهائي كأس الملك وتربعه على صدارة الترتيب 
العام للدوري اإلسباني  وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحل ثالثًا نادي مانشستر يونايتد بعدما بلغت قيمته 
مليارين و٣٠ مليون جنيه استرليني ، و الثاني من حيث 
العائدات التي وصلت إلى ٤٦١ مليون جنيه ، على الرغم 
من تراجع نتائج الفريق  منذ اعتزال مدربه األسطورة 
السير اليكس فيرغسون التدريب في عام ٢٠١٣ ، وعدم 

مشاركته هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا .
وفي المركز الرابع جاء بطل ألمانيا في األعــوام الثالثة 
األخيرة نادي بايرن ميونيخ وبفارق مالي شاسع عن الثالثة 
األوائــل ، إذ بلغت قيمة العمالق البافاري مليار و٥٤٠ 
مليون جنيه استرليني ، بينما قــدرت عائداته بـ ٤٣٤ 

مليون جنيه.
وجاء مانشستر سيتي اإلنكليزي في المرتبة الخامسة ، 

بأقل من مليار جنيه ، إذ بلغت قيمته المالية ٩٠٥ ماليين 
جنيه استرليني مع عائدات تقدر بـ ٣٦٩ مليون جنيه.

أما تشيلسي بطل الدوري اإلنكليزي الممتاز هذا الموسم 
فجاء سادسًا في القائمة بقيمة مالية وصلت إلى ٨٩٨ مليون 
جنيه إسترليني ، بينما وصلت عائداته إلى ٣٤٥ مليون 

جنيه استرليني.
فيما حل أرسنال الغائب عن منصات التتويج الكبرى منذ 
١١عامًا - باستثناء فوزه بكأس إنكلترا في الموسم الماضي- 
في المركز السابع بعدما بلغت قيمته المالية ٨٥٩ مليون 
جنيه استرليني ، أما إيراداته لهذا العام فلم تتجاوز حاجز 

الـ٣٢٠ مليون جنيه.

واحتل ليفربول الذي لم يسبق له ان توج بلقب الدوري 
اإلنكليزي الممتاز منذ عام ١٩٩٢ في المركز الثامن بعدما 
وصلت قيمته في البورصة الكروية إلى ٦٤٤ مليون جنيه 
استرليني، أما عائداته فقد قدرتها المجلة بـ ٢٧٢ مليون 

جنيه.
بينما حل بطل إيطاليا في المواسم األربعة األخيرة نادي 
يوفنتوس تاسعًا بعدما بلغت قيمته بين األندية ٥٤٩ 
مليون جنيه استرليني مع عائدات بقيمة ٢٤٩ مليون 

جنيه.
وجاء نادي ميالن عاشرًا بقيمة بلغت ٥٠٨ ماليين جنيه 

استرليني وعائدات وصلت إلى ٢٢٢ مليون جنيه.

ال مكان للطليان في نهائي الدوري األوروبي..

تمكن فريق دينبروبيتروفيسك من الوصول  
ـــك بعد فــوزه  ـــــي، وذل ــــدوري األوروب لنهائي ال
الخميس الماضي في لقاء اإلياب على ضيفه نابولي بنتيجة 
(١-٠)، ليكون مجموع نتيجة لقائي الذهاب والعودة (٢-

١) لصالح دينبرو.
حيث فرض الفريق األوكراني أسلوبه على اللقاء، وسط 
حالة من التشتت التكتيكي لفريق نابولي طوال اللقاء، إلى 
أن سجل يفين سيليزنيوف هدف الفوز في الدقيقة ٥٨ 
من عمر اللقاء، ليمنح فريقه فوزا غاليا ويقوده لنهائي 
البطولة بعدما فشل نابولي في تهديد مرمى الفريق 
األوكراني بطريقة توحي بالخطورة أو بأحقيتهم للتأهل 

للنهائي ليتأهل في النهاية من يستحق.
 اما على الجهة االخرى من نصف نهائي اليوربا ليغ فقد 
تمكن فريق إشبيلية من الفوز على مضيفه فيورنتينا 
بنتيجة (٢-٠) في إيــاب نفس الــدور، وسقط الفيوال 
بسهولة في فخ الكرات الثابتة لكتيبة المدرب إيمري 
حيث نجح كل من كــارلــوس باكا ودانــيــال كاريكو في 
ترجمة الضربتين إلى هدفين بطريقة ممتازة مع تألق 

أليكس فيدال مجددًا مثل مباراة الذهاب.
وكان فريق فيورنتينا قد سقط بنتيجة (٣-٠) في 
مباراة الذهاب بإسبانيا مما صعب المهمة كثيرًا، وخالل 
٥ دقائق في الشوط الثاني حسم إشبيلية المواجهة في 
الدقيقة ٢٢ عن طريق هدف كارلوس باكا األول ثم 
هدف كاريكو الثاني في الدقيقة ٢٧، ليكون مجموع 

نتيجتي الذهاب واإلياب (٥-٠).
وتحصل فريق فيورنتينا على ركلة جزاء في الدقيقة 
٦٦ من عمر اللقاء، بعد أن سقط بيزارو في منقطة جزاء 
الفريق األندلسي، وسددها جوسيب إيليشيش بغرابة 
لتمر بعيدا عن المرمى ويتحسر السلوفيني على الكرة 
على الرغم من انها لم تكن لتغير كثيرًا من نتيجة اللقاء، 

خصوصا انها كانت في الدقيقة ٦٦ من عمر اللقاء.
وعلى اثر ذلك يلتقي حامل اللقب نادي اشبيلية االسباني 
مع نظيره نــادي دينبرو االوكــرانــي - والــذي يصل الى 
النهائي األوروبي األول له في التاريخ تحت قيادة مدربه 
ميرون ماركيفيتش - في النهائي يوم السابع والعشرين 

من شهر مايو الجاري في العاصمة البولندية وارسو.


