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البرازيلي أفونسو حامال كأس أمير قطر  )رويترز(

)أ.ف.پ( العبو برشلونة يحتفلون بالفوز على بلد الوليد وحتقيق الدوري االسباني للموسم الثاني على التوالي  

ريبيري لم يحسم بقاءه أو رحيله 

بالن يترك بوردو لتدريب »الديوك«

رونالدينيو غير متأكد من بقائه

رقم قياسي لكول في كأس إنجلترا

لم يحس����م الفرنس����ي فرانك ريبيري أمر استمراره أو 
رحيله عن بايرن ميونيخ االملاني في املوسم املقبل مع قرب 

انطالق كأس العالم.
وقال العب وس���ط منتخب فرنسا حملطة »تي.اف 1« 
الفرنس���ية »ال اعلم حتى اآلن ما اذا كنت سأس���تمر أم 
سأرحل. االحتماالت متساوية«. واضاف »أمتنى ان اصل 
لق���رار بنهاية كأس العالم«. واخت���ار رميون دومينيك 
مدرب فرنس���ا ريبيري ضمن تش���كيلة مبدئية تتألف 
من 30 العبا اس���تعدادا لكأس العالم في جنوب افريقيا 

الشهر املقبل.

أعلن نادي بوردو الفرنسي، ان مدربه لوران بالن سيرد 
بااليجاب على االحتاد الفرنسي ليشرف على تدريب املنتخب 
خلفا لرميون دومينيك الذي سيترك منصبه بعد نهائيات 
كأس العالم. وأعلن بوردو في بيان رسمي وزعه »لقد قام 
لوران بالن بابالغ نادي بوردو بانه س����يرد بااليجاب على 
االحتاد الفرنسي، واإلشراف على تدريب املنتخب«. وكان 
بالن قد اعلن امس أمام العبيه خالل حصة تدريبية مغلقة 

انه قرر التخلي عن منصبه رسميا في نهاية املوسم.

قال البرازيلي رونالدينيو إنه ليس متأكدا بشأن إذا ما 
كان سيبقى مع ميالن في املوسم املقبل بعد ان سجل هدفني 

ليقوده للفوز على يوڤنتوس 3-0 في الدوري االيطالي.
وردا على سؤال عما اذا كان متأكدا بنسبة 100% من بقائه 
مع ميالنو املوس����م املقبل، قال رونالدينيو املتألق مؤخرا 
حملطة »سكاي« التلفزيونية »ال أعلم«. وابتسم رونالدينيو 
الذي ينتهي عقده في نهاية املوس����م املقبل، وابتعد سريعا 
من أمام امليكروفون. وس����ئل افضل العب في العالم سابقا 
عن استبعاده من تش����كيلة منتخب البرازيل التي اعلنها 
املدرب دونغا االسبوع املاضي. وقال رونالدينيو � 30 عاما 
� والذي أحرز 12 هدفا هذا املوسم »ردي هنا في امللعب. اذا 
كان ما فعلته هذا املوس����م ليس كافيا لالنضمام للمنتخب 

فان هذا قراره وأنا احترمه كثيرا«.

بات مدافع تشلس����ي اشلي كول أول العب يتوج بكأس 
اجنلترا لكرة القدم 6 مرات بعد ان ساهم بقيادة فريقه الى 
اللقب اثر تغلبه على بورتسموث 1-0 في املباراة النهائية. 
وسبق ان فاز اشلي كول باللقب مع فريقه السابق أرسنال 
3 مرات، وأضاف اللقب الثالث مع تشلسي بعد عامي 2007 
و2009. وكان مدافع تشلسي يتقاسم الرقم القياسي السابق 
بخمسة القاب مع تشالز ووالستون وآرثر كينايرد وجيمي 

فورست الذين حققوا اجنازهم في القرن ال� 19.
وعلق كول على ذلك قائال »انه اجناز رائع وأنا سعيد جدا 

بتحقيقه«، مضيفا »ان حتقيق الثنائية امر مذهل ايضا«.

عربية متفرقات

انتزع األهلي مؤقتا صدارة الدوري البحريني لكرة 
القدم، بفوزه على املنامة 3-1 على ستاد البحرين الوطني 
في الرفاع ضمن املرحلة ال� 18 واألخيرة. سجل لألهلي 
حسن إس���حاق )23( ومحمود عباس )37( والنيجيري 
ديوك )73(، وللمنامة عيسى موسى )41(. ورفع االهلي 
رصيده الى 41، بفارق نقطة واحدة امام احملرق املتصدر 

السابق الذي يلتقي الرفاع اليوم.
جدد العربي القطري رس��ميا عق��د العبه االرجنتيني 
ليوناردو بيسكوليتشي )26 عاما( ملدة موسمني. وجاء التجديد 
بعد فترة مفاوضات تعثرت كثيرا وتعطلت بس��بب اخلالف 
على بعض النواحي املالية والتي مت التوصل الى اتفاق نهائي 
بصدده��ا حيث مت التوقيع رس��ميا بحضور ناصر الهتمي 

االمني العام للنادي.
تعادل الش����رطة مع ضيفه الكرامة 1-1 في دمشق في 
ذهاب مباريات الدور ال� 32 من كأس سورية ال� 42 لكرة القدم. 
سجل للش����رطة زياد دنورة )33(، وللكرامة عالء الشبلي 

)35(. وتقام مباراة االياب غدا الثالثاء في حمص.

كأس أفريقيا في األعوام الفردية

مونديال »يد« األندية ينطلق اليوم

ويبر يحرز جائزة موناكو

اعلن االحتاد االفريقي لكرة القدم في جوهانس���بورغ، ان بطولة 
كأس االمم االفريقية ستقام في االعوام الفردية بدءا من عام 2013.

البطولة املقبلة مقررة عام 2012 في الغابون وغينيا االستوائية 
معا، ستتبع بالتالي ببطولة اخرى بعد عام واحد فقط في ليبيا.

وكانت بطولة االمم االفريقي���ة تقام منذ عام 1968 كل عامني في 
االعوام الزوجي���ة، لكنها كانت تصادف نهائي���ات كأس العالم في 
العام ذاته كل 4 سنوات، حيث تنظم البطولة االفريقية مطلع العام 
واملونديال في الصيف ما يؤدي على عدم ظهور املنتخبات االفريقية 

باملستوى املطلوب في النهائيات العاملية.

تنطلق اليوم بطولة العالم لالندية لكرة اليد )س���وبر غلوب(، 
حيث يلتقي الزمالك املصري مع بي إم س���يوداد ريال االسباني في 
املجموعة االولى التي تضم ايضا أونبار فيل سيركومتيل البرازيلي، 
والسد القطري منظم البطولة مع السد اللبناني في املجموعة الثانية 
بجانب ساوثيرن ستارز االسترالي. وتستمر البطولة حتى 21 اجلاري 
وتصل جوائزها الى 750 الف دوالر، ويحصل البطل على 400 ألف 

دوالر، والوصيف 200 ألف دوالر، والثالث 150 ألف دوالر.

أحرز سائق ريد بول-رينو االس���ترالي مارك ويبر امس املركز 
االول في جائزة موناكو الكبرى، املرحلة السادسة من بطولة العالم 
لس���باقات فورموال واحد في موناكو. وحقق فريق ريد بول-رينو 
ثنائية، ألن االملاني سيباس���تيان فيتيل حل ثانيا، فيما كان املركز 
الثالث من نصيب سائق رينو الپولندي روبرت كوبيتسا. وهو الفوز 
الثاني على التوالي لويبر )33 عاما( هذا املوسم بعد االول في جائزة 
اسبانيا الكبرى، املرحلة اخلامسة، االحد املاضي والرابع في مسيرته 

االحترافية بعد سباقي املانيا والبرازيل العام املاضي.

حسام: الزمالك البطل الحقيقي للدوري

الريان يحرز كأس أمير قطر

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وصف املدير الفني للزمالك حسام حسن 
فريقه بأنه البطل احلقيقي للدوري املصري، 
مؤكدا انه لن يتنازل عن الفوز ببطولة كأس 

مصر.
وقال حسن في تصريحات ملوقع »سوبر« 
اإلماراتي انه فخور بالعبيه الذين كانوا على 
بعد خطوات قليلة من صدارة البطولة بعدما 
حافظوا على انتصاراتهم املتتالية في الدور 

الثاني.
وعلى الرغ����م من ابتعاد االهلي بأكثر من 
15 نقطة ع����ن الزمالك في نهاية الدور االول، 
اال ان الزمالك كان على وشك اللحاق بالفريق 
االحمر عقب تولي حس����ن مسؤولية الفريق 

في الدور الثاني.
واضاف حسن انه يعتبر الزمالك البطل 
احلقيقي للدوري خاصة بنتائجه التي حققها 
ف����ي الدور الثاني مؤكدا ان فريقه لن يتنازل 
ع����ن الفوز ببطول����ة كأس مصر حتى يتوج 

مشواره هذا املوسم.
وتأتى هذه التصريحات عشية قرار التجديد 
للتوأم حسن كمس����ؤولني عن اجلهاز الفني 
للزمالك ملدة موس����م واح����د فقط، بعد جدل 
أجل قرار التجديد لوجود من يرفضهما داخل 

القلعة البيضاء.
ويبدأ الزمالك مشواره في كأس مصر بلقاء 
الفيوم في دور ال�32 للبطولة، علما ان الفريق 
األبيض تنتظره مواجهة محتملة أمام األهلي 

في دور ال�16 في حال صعود الفريقني.
كما أعرب حسن عن سعادته البالغة بعودة 
الزمالك إلي دوري أبطال افريقيا بعدما ضمن 
احتالل املركز الثان����ي في الدوري، مؤكدا ان 
الفريق س����يبذل قصارى جهده في البطولة 

االفريقية األكبر لألندية املوسم القادم.
وأعلنت جلنة املسابقات في االحتاد املصري 
لكرة القدم، عن برنامج الدور االول من مباريات 

الكأس التي تنطلق في 21 اجلاري.
واملباريات هي: نبروه مع االهلي والفيوم 
مع الزمالك والقناة مع بتروجيت، والرباط 
واالنوار مع غزل احمللة والنصر مع االنتاج 
احلربي والداخلية مع اجلونة وبترول اسيوط 
مع الكروم وجاسكو مع انبي واالسماعيلي مع 
االملنيوم والنصر للتعدين مع طالئع اجليش 
الترسانة وطنطا  واالحتاد السكندري مع 
مع املنصورة واملصري مع تليفونات بني 
سويف واملقاولون العرب مع مصر املقاصة 
والرجاء مع احتاد الشرطة والسنبالوين 
مع حرس احل���دود. يقام دور ال� 16 يومي 

25 و26 مايو ودور الثمانية يومي 29 و30 
منه، وقبل النهائي يوم 3 يونيو، والنهائي 

في 7 منه.
وعلى صعيد آخر، أكد املصري حسام غالي 
العب نادي النصر السعودي انه لن يتنازل 
عن أي مستحقات له لدى النادي مهما بلغت 
الضغوط اإلعالمية، مشيرا إلى أن تلك الضغوط 

تستهدف التأثير عليه للتنازل عن حقوقه.
وأوض����ح غال����ي في تصري����ح لصحيفة 
»الرياض« من القاه����رة »أن إدارة النصر لم 
تلتزم بدفع مستحقاتي رغم تعهدها لي بأنها 
ستسلمني املبلغ املستحق عقب مباراة الهالل 

األخيرة«.
وأضاف: »قبل مباراة الهالل طالب وكيل 
أعمالي نادر شوقي اإلدارة بدفع مستحقاتي عن 
الشهور األربعة املاضية، وأكد لهم بأنني لن 
أشارك في املباراة ما لم أتقاضى مستحقاتي، 
ومع ذلك قررت خوض املباراة احتراما جلماهير 
النصر، شريطة أن تلتزم اإلدارة بالدفع بعد 
املباراة، وهذا ما اتفقنا عليه، غير ان ش����يئا 

من هذا االتفاق لم ينفذ من جهتها«.
وكشف غالي بأنه لم يتسلم حتى اللحظة 
أكثر من نصف عقده مع النادي، باإلضافة إلى 

رواتب 4 اشهر سابقة.

أحرز الريان لقب بطل كأس 
أمير قطر ال� 38 لكرة القدم بفوزه 
عل���ى ام صالل 1-0 في املباراة 
النهائية على ستاد خليفة الدولي 
البرازيلي  الدوحة، وسجل  في 
الوحيد  املباراة  افونسو هدف 

في الدقيقة 82.
حض���ر املب���اراة امير قطر 
الش���يخ حم���د ب���ن خليفة آل 
ثاني والرئيس البرازيلي الذي 
ي���زور قطر، واكثر من 50 الف 

متفرج.
اللق���ب هو الراب���ع للريان 
في املسابقة بعد اعوام مواسم 
99 و2004 و2006، وهو ثاني 
اكثر االندية وصوال الى املباراة 
النهائية بعد السد، بينما حقق ام 
صالل اللقب مرة واحدة موسم 
2008 في واحدة من اكبر مفاجات 
البطول���ة الن اللقب جاء على 
حس���اب الغرافة بطل الدوري 
وبعد موسم واحد على صعوده 

من الدرجة الثانية.

جاءت املباراة قوية ومتكافئة 
من الفريقني، وشهد الشوط االول 
ثالث ف���رص مؤكدة االولى الم 

صالل.
الثاني، تصدى  في الشوط 
حارس ام صالل لكرة رأس���ية 
من حامد اسماعيل وحولها الى 
ركنية بصعوبة بالغة، ووقف 
سوء احلظ مرة اخرى امام الريان 
في محاولة رائعة عندما سدد 
احلوس���ني كرة خلفية داخل 
منطقة اجلزاء اصطدمت بالقائم 

األيسر هذه املرة.
املباراة من  اقت���راب  ومع 
نهايتها، زاد الفريقان ضغطهما 
الهجومي خاصة الريان الذي 
هاج���م بكل العبي���ه من اجل 
الوق���ت االصلي  ف���ي  الفوز 
الوقت  الى  وجتنب الوصول 
االضافي وجنح في ذلك عبر 
افونسو حني تلقى كرة بعرض 
امللعب تابعها قوية في الشباك 

.)82(

غالي يؤكد أنه لن يتنازل عن مستحقاته للنصر

برشلونة يتوج بلقب »الليغا«.. وإنتر ميالن يحقق »الثنائية«

أحرز انتر ميالن لقب الدوري االيطالي 
لكرة القدم للمرة اخلامسة على التوالي 
بفوزه على مضيفه سيينا 1 - 0 امس 

في ختام املرحلة ال� 38 واالخيرة.
وسجل االرجنتيني دييغو ميليتو 
هدف املباراة الوحيد ف����ي الدقيقة 57 
رافعا رصيده ال����ى 22 هدفا في املركز 

الثاني على الئحة الهدافني.
وكان انتر ميالن بحاجة الى الفوز 
حلسم اللقب اخلامس على التوالي وال� 
18 في تاريخه، وهو ما حققه ليكون اغلى 
هدية لرئيسه ماس����يمو موراتي الذي 

يحتفل اليوم بعيد ميالده ال� 65.
وحق����ق انتر ميالن بقي����ادة مدربه 
البرتغال����ي احملنك جوزي����ه مورينيو 
الثنائية بعدما كان ت����وج بلقب كأس 
ايطالي����ا االربع����اء قب����ل املاضي على 
حس����اب روما، وبات على بعد خطوة 
التاريخية  الثالثية  واحدة من حتقيق 
)الدوري والكأس احملليني ودوري ابطال 
اوروبا( حيث سيالقي بايرن ميونيخ 
االملاني السبت املقبل في املباراة النهائية 
للمسابقة االوروبية العريقة على ملعب 
»سانتياغو برنابيو« في مدريد، علما ان 
الفري����ق »الباڤاري« يهدف الى حتقيق 
االجناز ذات����ه بعد تتويج����ه باللقبني 

احملليني )الدوري والكأس(.
ورف����ع انتر مي����الن رصي����ده في 

الصدارة الى 82 نقطة مقابل 80 لروما 
الذي لم ينفعه فوزه على كييڤو 2 - 0 
فاكتفى مبركز الوصافة، وسجل الهدفني 
املونتينيغري ميركو ڤوسينيتش )39( 

ودانييلي دي روسي )45(.
وخطف سمبدوريا البطاقة الرابعة 
االخيرة لدوري ابطال اوروبا املوس����م 
املقبل )الدور التمهيدي الثالث( بتغلبه 

على نابولي 1 - 0.
وفاز باليرمو عل����ى اتاالنتا الهابط 
الى الدرجة الثانية 2 - 1، ويبقى عزاء 
باليرمو املشاركة في »يوروبا ليغ« املوسم 
املقبل الى جانب نابولي ويوڤنتوس الذي 
خسر امام مضيفه ميالن 0 - 3، كما فاز 
التس����يو على اودينيزي 3 - 1، وباري 
على فيورنتين����ا 2 - 0، وكاتانيا على 
جنوى 1 - 0، وبارما على ليڤورنو 4 - 1، 

وتعادل كالياري مع بولونيا 1 - 1.

ألمانيا

خطا باي����رن ميونيخ بطل الدوري 
االملاني، بقوة نحو الثالثية االولى في 
تاريخه باحرازه لقب الكأس احمللية اثر 
فوزه الساحق على فيردر برمين بأربعة 
اهداف نظيفة على امللعب االوملبي في 
برلني. وسجل الهولندي اريني فان روبن 
)35 من ركلة جزاء( والكرواتي ايفيكا 
اوليتش )52( والفرنسي فرانك ريبيري 

)63( وباس����تيان شفاينشتايغر )83( 
االهداف االربعة.

وكان باي����رن قد توج بلقب الدوري 
احمللي للمرة ال����� 22 في تاريخه )رقم 
قياس����ي(،  وتأهل ال����ى نهائي دوري 
ابطال اوروبا حيث سيواجه انتر ميالن 
االيطالي الس����بت املقب����ل على ملعب 
»س����انتياغو برنابيو« اخلاص بريال 

مدريد االسباني.
وعزز الفريق البافاري رقمه القياسي 
من حيث عدد االلقاب في مسابقة الكأس 
برصيد 23 لقبا، كما ظفر بثنائية الدوري 
والكأس للمرة الثامنة بعد اعوام 1969 
و1986 و2000 و2003 و2005 و2006 
و2008. وشهدت املباراة طرد تورسنت 
فرينغز في الدقيق����ة 77 فاكمل برمين 

املباراة ب� 10 العبني.

إسبانيا

احرز برش����لونة لقب بطل الدوري 
االس����باني »الليغا« للمرة الثانية على 
التوالي والعشرين في تاريخه بفوزه 
الكبير على ضيفه بلد الوليد 4-0 مساء 
امس في ختام املرحلة الثامنة والثالثني 
األخيرة. وسجل لويس بريتو )27 خطأ 
في مرمى فريقه( وبدرو رودريغيز )31( 
واالرجنتيني ليونيل ميسي )62 و76( 
االهداف. وكان برش����لونة بحاجة الى 

الفوز لالحتفاظ باللقب بغض النظرعن 
نتيجة مطارده املباشر وغرميه التقليدي 
ريال مدريد ام����ام مضيفه ملقة. وأنقذ 
الفريق الكاتالوني موس����مه ونال لقب 
الدوري بعدما فقد لقبيه في مسابقتي 
الكأس احمللي����ة ودوري ابطال اوروبا، 
علما بانه كان حقق سداسية تاريخية 
املوس����م املاضي. ولم يجد برش����لونة 
اي صعوبة في حتقيق الفوز على بلد 
الوليد وتعميق جراحه على الرغم من ان 
االخير أبدى مقاومة كبيرة في الدقائق 
االولى في سعيه الى الهروب من املراكز 
االخيرة لتفادي الهبوط بيد انه فش����ل 
في النهاية وسقط س����قوطا مذال امام 
فريق كان مصمما على الفوز على ملعبه 
وامام جماهيره للتتويج، فيما هبط بلد 
الوليد الى الدرجة الثانية. وخدع املدافع 
لويس برييتو حارسه في الدقيقة 27 
عندما حاول تشتيت كرة عرضية لبدرو 
من امام املرمى فتابعها داخل الشباك. 
ولم يتأخر برشلونة في تعزيز تقدمه 
عبر بدرو الذي تلقى كرة على طبق من 
ذهب من ميسي داخل املنطقة فسددها 

بني ساقي احلارس )31(. 
 وقال ميسي كلمته في الشوط الثاني 
عندما سجل ثنائية رافعا رصيده الى 
34 هدف����ا في صدارة الئح����ة الهدافني. 
وأنهى برش����لونة املوسم في الصدارة 

بحصده 99 نقطة من اصل 114 ممكنة، 
حيث خسر مباراة واحدة امام اتلتيكو 
مدريد وتعادل 6 مرات. وتفوق الفريق 
الكاتالوني بف����ارق 3 نقاط عن غرميه 
التقليدي ريال مدريد الذي س����قط في 

فخ التعادل امام ملقة 1-1. 
 وبكر ملقة بالتسجيل عبر البرتغالي 
سيرجيو باولو دودا في الدقيقة التاسعة، 
وانتظر ريال مدريد الدقيقة 48 الدراك 
التعادل عبر الهولندي رافائيل ڤان در 
فارت. وحلق تينيريفي وخيريز ببلد 
الوليد الى الدرجة الثانية بخسارة االول 
امام ڤالنسيا الثالث بهدف وحيد سجله 
اليكسيس رواتاو في الدقيقة 90، وتعادل 

الثاني مع مضيفه اوساسونا 1-1. 
وجنا راسينغ سانتاندر من الهبوط 
بفوزه على سبورتينغ خيخون بهدفني 
نظيفني سجلهما الكونغولي محمد تشيتي 

في الدقيقتني 35 و55.
وسجل املهاجم املراهق ريوس رودري 
هدفا غاليا في الوق����ت الضائع،  وقاد 
اش����بيلية الى انتزاع املركز الرابع في 
الدوري االس����باني على حس����اب ريال 
مايوركا الرابع بفوزه على مضيفه امليريا 

3 � 2 في مباراة حاسمة.
وكان مايوركا على بعد حلظات من 
حجز بطاقة التأهل الرابعة الى املسابقة 
القارية االولى،  اذ كان يتقدم على ارضه 

على اسبانيول 2 � 0، لكن رودري )19 
عاما( أحد خريجي فرق الناش����ئني في 
اش����بيلية، سجل في الكرة األخيرة من 
مباراة أمليريا هدفا قد يس����اوي املاليني 
من الدوالرات للفريق األندلس����ي جراء 

مشاركته املقبلة في دوري األبطال.
ورفع اشبيلية رصيده الى 63 نقطة 
من 38 مباراة مقابل 62 لريال مايوركا 
الذي س����يكتفي باملشاركة في »يوروبا 
ليغ«. وحقق خيتافي افضل مركز له في 
تاريخ مش����اركاته في الدوري اذ ضمن 
املركز الس����ادس ومقعدا ف����ي الدوري 
االوروبي بف����وزه على جاره ومضيفه 

أتلتيكو مدريد بثالثية نظيفة.
وكان ڤياريال، ميني النفس بتعثر 
خيتافي امال بانتزاع املركز السادس منه، 
لكنه تعادل بدوره مع ريال سرقسطة 3 
� 3، وفاز اتلتيك بلباو على ديبورتيفو 

ال كورونا 2 � 0.

فرنسا

ش����هدت املرحلة ال����� 38 واالخيرة 
من الدوري الفرنس����ي، تأهل ليون الى 
دوري أبط����ال أوروبا للموس����م املقبل 
ورافقه أوكس����ير الى الدور التمهيدي 
من املسابقة ذاتها جراء تعثر ليل املفاجئ 

أمام لوريان.
وفي ظل احتفاالت مرس����يليا الذي 

ضمن اللقب سابقا وانهائه موسمه بفوز 
صري����ح على ضيف����ه غرونوبل 2 � 0، 
كان الص����راع محموما بني أندية ليون 
وأوكس����ير وليل خلطف بطاقتني نحو 
املسابقة القارية األولى، حسمها ليون 
بحلوله وصيفا )72 نقطة( بفارق نقطة 
عن أوكسير الثالث )71 نقطة( ونقطتني 
عن ليل الرابع )70 نقطة( الذي سيكتفي 
باملشاركة في الدوري االوروبي )يوروبا 
ليغ(. وكان ليل اخلاسر األكبر في هذه 
املرحلة اذ كان يحتل املركز الثاني قبل 
انطالق املرحلة،  لكنه سقط أمام مضيفه 
لوريان 1 � 2. وحقق ليون فوزا متوقعا 
على غرونوبل الذي هبط س����ابقا الى 
الدرجة الثانية، بهدفني نظيفني. وانتظر 
أوكسير حتى الدقيقة قبل االخيرة ليحقق 

هدف الفوز على أرض سوشو 2 � 1.
وحجز مونبيلييه البطاقة االوروبية 
االخيرة الى »يوروبا ليغ« بفوزه على 

مضيفه باريس سان جيرمان 3 � 1.
وحس����مت املرحلة االخيرة موسم 
بوردو املتعثر الذي حل سادس����ا بعد 
احرازه لقب املوسم املاضي، وهو سقط 

خارج أرضه 3 � 4 أمام لنس.
وتعادل نيس مع سانت اتيان 1 � 1، 
وتولوز مع موناكو بدون أهداف، وفاز 
بولون على رين 1 � 0، وتعادل نانسي 

مع ڤالنسيان 1 � 1.
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