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شالكه إلنقاذ موسمه والفوز بكأس أملانيا.. وليل يتطلع إلى نقطة إلحراز »الثنائية«

»هدف« رونالدو معانقة املجد ودخول التاريخ أمام أملريا
الفريقان مجددا على ملعب بارك 
دي برانس هذه املرة. ولم يكن 
احد يرشح ليل إلحراز اللقب في 
مطلع املوسم احلالي، لكن الفريق 
الناجح  املدرب  الشمالي بقيادة 
رودي غارس���يا قلب التوقعات 
رأسا على عقب وبات على أعتاب 
احراز أول لقب في الدوري احمللي 
له منذ ع���ام 1955. واعتمد ليل 
خالل املوسم احلالي على بعض 
العناصر املؤثرة في صفوفه لعل 
أبرزهم احلارس املخضرم ميكايل 
الندرو واملدافع الدولي عادل رامي 
وثنائي خط الهجوم الفعال موسى 
سو هداف الدوري برصيد 21 هدفا 
والعاجي جيرفينيو صاحب 14 
هدفا، أي انهما س���جال 35 هدفا 
م���ن أص���ل 63 لفريقهما.يذكر 
ان ليل س���ينتقل خالل عام الى 
ملعبه اجلديد في فيلنوف داسك 
الذي يتس���ع ل� 51 ألف متفرج، 
وهو احد املالعب الذي سيشهد 
منافسات كأس أوروبا عام 2016 

في فرنسا.
 ف����ي املقابل، تترك����ز األنظار 
على معركة الهبوط وحتديدا نحو 
الدوري عام 2000،  موناكو بطل 
ووصيف دوري أبطال أوروبا عام 
2004.ويخوض فريق االمارة مباراة 
مصيرية ضد مونبلييه اذا خسرها 
سيهبط تلقائيا الى الدرجة الثانية.

وسقط حتى اآلن فريقا لنس وارل 
افينيون الى الدرجة الثانية وتشمل 
معركة الهبوط تسعة فرق.واعتبر 
حارس مرمى فرنسا وموناكو سابقا 
جان لوك ايتوري ان وضع فريقه 
صعب للغاية واعتبر أن الهبوط 
الى الدرجة الثانية سيكون كارثيا 
على الفري����ق بقوله »عدد أنصار 
الفري����ق ضئيل ج����دا، وإذا هبط 
الفريق ل����ن يأتي احد الى امللعب 
ملؤازرة الالعبني«. واضاف »سيكون 
من الصعب على موناكو تخطي هذا 
الوضع متاما كما فعل نانت الذي 
كان يعتبر من أفضل األندية في 
الدرجة األولى وهبط الى الدرجة 
الثانية عام 2009 ولم يتمكن من 
العودة حتى اآلن«. وفي املباريات 
االخرى، يلتقي اوكسير مع بريست، 
ولنس مع ارل افينيون، وليون مع 
كاين، ونيس مع لوريان، ورين مع 
نانسي، وسوشو مع سانت اتيان، 

وتولوز مع بوردو.

خسر أمام بايرن 1-2 عام 1998، 
وأمام اينتراخت فرانكفورت 1-0 
عام 1975، وبايرن ميونيخ 4-2 
عام 1966. ولم يسبق لدويسبورغ 

الفوز بلقب البطولة.

فرنسا

يقف لي���ل على اعتاب تكرار 
اجنازه ع���ام 1946 عندما جمع 
بطولت���ي الدوري وال���كأس اذ 
يحت���اج الى نقط���ة واحدة من 
مباراتيه األخيرتني ليحقق هذا 
الهدف.ويتقدم ليل الذي فاز في 
مباراته املؤجلة على سوش���و 
1-0 األربع���اء املاضي بفارق 6 
نقاط عن مرسيليا حامل اللقب 
املوسم املاضي قبل انتهاء الدوري 
مبرحلتني.وكان ليل توج بطال 
لكأس فرنسا بفوزه على باريس 
سان جرمان بهدف متأخر السبت 
املاضي على س���تاد سان دوني 
في ضواحي باريس، وسيلتقي 

وفيا جلماهير شالكه: »أحب شالكه، 
هذا النادي مبثابة قطعة من منزلي 
وسيبقى كذلك. أعدكم بان شالكه 
سيبقى دائما في قلبي«.ويقدم نوير 
مستوى رائعا اذ جنح في قيادة 
فريقه الى نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا حيث خسر أمام مان يونايتد 
االجنليزي، لكن فريقه عانى في 
الدوري احمللي »بوندسليغا« كثيرا 
واحتل املركز الرابع عشر.وجنح 
شالكه بالتغلب في نصف النهائي 
الرقم  على بايرن ميونيخ حامل 
القياس����ي في املسابقة )15 لقبا(، 
ليثأر م����ن الفريق البافاري الذي 
هزمه في املوسم املاضي في الدور 
نفسه من املسابقة. من جهته، تأهل 
دويسبورغ الى النهائي بفوزه على 
اينيرجي كوتب����وس من الدرجة 
الثانية أيضا 2-1، وهو احتل املركز 
الثامن في ترتيب دوري الدرجة 
الثانية.وهي املرة الرابعة التي يبلغ 
فيها دويس����بورغ النهائي حيث 

اخرها عام 2002، املباراة النهائية، 
واألولى منذ 2005 عندما خسر أمام 
بايرن، وهو يحاول انقاذ موسمه 
املتعثر في ال����دوري االملاني. من 
جهة أخرى، هذه املرة األولى التي 
يش����هد فيها الدور النهائي طرفا 
م����ن الدرجة الثاني����ة منذ 2004، 
بعدما كان املانيا اخن آخر فريق 
من الدرجة الثانية يبلغ النهائي 
عندما خسر أمام فيردر برمين 3-2. 
وقال مدرب شالكه رالف رانغنيك 
الذي يتوقع ان يعتمد مرة جديدة 
على مهاجمه االسباني املخضرم 
راوول غونزاليز: »أنا مقتنع اننا 
سنذهب للفوز، الن نوعيتنا أفضل 
من خصمنا اذا كان العبو فريقي في 
مستواهم«. ويقود »األزرق امللكي« 
حارس املرمى الدولي مانويل نوير 
الذي سينتقل الى بايرن ميونيخ 
مقابل نحو 20 مليون يورو قبل 
عام واحد على انتهاء عقده.وأصر 
نوير )25 عاما( على انه سيبقى 

البرتغالي  النج���م  يتطل���ع 
كريس���تيانو رونالدو الى مجد 
شخصي عندما يحاول ان يحطم 
الرقم القياسي في عدد االهداف 
املس���جلة في موس���م واحد في 
الليغا االس���بانية وذلك عندما 
الهابط  يلتق���ي فريقه باملري���ا 
الثانية في املرحلة  الدرجة  الى 
الثامنة والثالث���ني األخيرة من 
الدوري االس���باني لكرة القدم.
وس���جل رونال���دو 38 هدفا في 
»الليغا« هذا املوسم ليتساوى 
مع مهاج���م اتلتيك بلباو تيلمو 
زارا عام 1951، واملكسيكي هوغو 
سانشيز مهاجم ريال مدريد عام 
1990. وتبدو الفرصة سانحة أمام 
رونالدو لدخ���ول تاريخ هدافي 
الدوري االسباني على الرغم من 
ان فريقه فشل في احراز اللقب 
احمللي واكتفى بالكأس احمللية، 
كما خرج في نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام منافسه اللدود 
برشلونة. وخلص رونالدو األمر 
بقول���ه »قد يكون هذا املوس���م 
األفضل لي من الناحية الشخصية 
لكن هدفنا يكمن في احراز الدوري 

احمللي ودوري أبطال أوروبا«.
في املقابل، يحل برشلونة البطل 
ضيفا على ملق����ة الذي حصد 16 
نقطة من مباريات الست األخيرة. 
املتوقع ان يلعب برشلونة  ومن 
بتشكيلة من الصف الثاني نظرا 
أبطال  خلوض����ه نهائ����ي دوري 
أوروبا في أواخر الشهر اجلاري. 
املباريات األخ����رى، يلتقي  وفي 
هيركوليس اليكانتي مع سبورتينغ 
خيخون، واوساسونا مع ڤياريال، 
وريال سوس����ييداد مع خيتافي، 
واسبانيول مع اشبيلية، وليفانتي 
مع ريال سرقسطة، ومايوركا مع 
اتلتيكو مدري����د، وديبورتيفو ال 
كورونا مع ڤالنس����يا، وراسينغ 

سانتاندر مع اتلتيك بلباو.

كأس المانيا

يسعى شالكه الى إنقاذ موسمه 
بإحراز لق����ب كأس املانيا للمرة 
األولى من����ذ ع����ام 2002، عندما 
الدرجة  يواجه دويس����بورغ من 
الثانية ف����ي املبارة النهائية على 
اليوم. امللعب األوملبي في برلني 

وهذه املرة الثانية عشرة التي يبلغ 
فيها شالكه حامل اللقب اربع مرات 

جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يسعى ملعانقة املجد ودخول التاريخ بتسجيل هدف في مرمى املريا

ريال غير مهتم بعرض مانشستر سيتي
اخليالي لضم رونالدو.. ويتعاقد مع التينتوب

أوضحت وسائل االعالم االسبانية أن ريال مدريد لن يبدي اهتماما 
بالعرض املزمع من جانب مانشستر سيتي االجنليزي لضم الهداف 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذكرت صحيفة »آس« أن الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي يسعى لتقدمي 

عرض خرافي بقيمة 180 مليون يورو )256.9 مليون دوالر( لريال 
مدريد، مقابل االستغناء عن رونالدو )26 عاما(، ولكن في الوقت نفسه 

أشارت الصحيفة الى أن »رونالدو لن يرحل »عن النادي امللكي« النه 
ال يرغب في ذلك، والن ريال مدريد لم يتعاقد معه من أجل اعادة بيعه 
ولكن من أجل حصد االلقاب«، وفي عام 2009 أذهل فلورنتينو بيريز 
رئيس ريال مدريد العالم، عندما دفع 96 مليون يورو الى مان يونايتد 
للتعاقد مع رونالدو، وأوضح راديو ماركا أن »ال يوجد سبيل الن يقوم 
ريال مدريد ببيع رونالدو، فيما أوضحت محطة كادينا كوب أن »مجمل 
سياسة التسويق بالنادي واستراتيجية كرة القدم بنيت حوله«، ونقلت 

صحيفة ماركا عن ايكر كاسياس قوله »رونالدو هو العبنا الرئيسي، 
كذلك هو مرجعيتنا«. من جانب آخر، ذكر ريال مدريد ان الدولي 

التركي حميد التينتوب، العب وسط بايرن ميونيخ االملاني وقع عقدا 
معه الربع سنوات، ولم يعط ريال مدريد اي تفاصيل في بيان مقتضب 

على موقعه في شبكة االنترنت حول صفقة التينتوب )28 عاما( الذي 
انتهى عقده مع الفريق البافاري ولم يكلف النادي امللكي كثيرا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اسبانيا )املرحلة الثامنة والثالثون االخيرة(

اجلزيرة الرياضية +72ملقة � برشلونة
اجلزيرة الرياضية +92ريال مدريد � امليريا

9هيركوليس � خيخون
اجلزيرة الرياضية + 112اوساسانا � ڤياريال

11ريال سوسييداد  خيتافي 
اجلزيرة الرياضية +115اسبانيول – اشبيلية

11ليڤانتي – ريال سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +117مايوركا – اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية + 116ديبورتيڤو الكورونا – ڤالنسيا
11راسينغ سانتاندر – اتلتيك بلباو

كأس املانيا )النهائي(
دبي الرياضية9دويسبورغ – شالكه

فرنسا )املرحلة السابعة والثالثون قبل االخيرة(
10اوكسير – بريست

10لنس – ارل افينيون
10ليون – كاين

اجلزيرة الرياضية + 109مرسيليا – ڤالنسيان
10مونبلييه – موناكو

10نيس – لوريان
اجلزيرة الرياضية + 104باريس سان جرمان – ليل

10رين – نانسي
10سوشو – سانت اتيان

10تولوز – بوردو

برشلونة »املتوج« 
يحتفل أمام  ملقة 

ويستعد لنهائي 
»األبطال«


