
هبوط ديبورتيڤو 
الكورونا بعد اخلسارة 

أمام ڤالنسيا

فيغو يساند برشلونة في نهائي »األبطال« أمام مان يونايتد
أكد النجم البرتغالي لويس فيغو الالعب السابق لقطبي الكرة االسبانية ريال مدريد 
وبرشلونة، أنه يدعم النادي الكاتالوني خالل مواجهته املرتقبة مع مان يونايتد اإلجنليزي 
في نهائي دوري ابطال أوروبا يوم السبت املقبل. ولعب فيغو في صفوف برشلونة بني 
عامي 1995 و2000، قبل أن يثير جدال واسعا بانضمامه إلى الغرمي التاريخي ريال مدريد. 
وقال فيغو ملوقع »اف سي انتر نيوز« اإليطالي »في املباراة النهائية سأساند برشلونة، ألني 
ارتديت قميص الفريق لعدة أعوام. دائما ما أحببت برشلونة«.
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الرياضية

شالكه يلمح إلى بقاء نوير

هيدينك يكشف النقاب
عن عمله كمستشار لتشلسي

امل����ح رئيس نادي ش����الكه بطل كأس املاني����ا الى احتمال 
بقاء حارس����ه الدولي مانويل نوير في صفوف الفريق املوسم 

املقبل.
واوض����ح كليمنز تونيس، في حدي����ث الى احدى احملطات 
احمللية عقب فوز فريقه بالكأس، »من احملتمل ان يبقى مانويل 
في صفوف شالكه املوسم املقبل.فلم يتخذ اي قرار حتى اآلن«. 
وتابع تونيس »سيتخذ القرار ويعلن هذا االسبوع«، مشيرا في 
الوقت ذاته الى ان مالك ش����ركة »غازبروم« الروسية العمالقة 
الش����ريكة في النادي االملاني اعربوا عن رغبتهم في بقاء نوير 
في شالكه. ويجري شالكه مفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة 
م����ع بايرن ميونيخ الراغب بضم نوير، اذ اعلن رئيس النادي 
الباڤاري اولي هونيس قبل اسبوع التوصل الى اتفاق مع شالكه 
بخصوص ضم نوير اعتبارا من الصيف املقبل. وقال هونيس 
في تصريح لقناة »سكاي« االملانية »توصلت ادارتنا الى اتفاق 
مع نظيرتها في شالكه بخصوص اخلطوط العريضة لضم نوير، 
املسألة اآلن متوقفة على متى سيوقع شالكه رسميا«. وبحسب 
وس����ائل االعالم االملانية، فإن باي����رن ميونيخ الذي اقترح في 
الوهلة االولى دفع 14 مليون يورو، سيدفع بني 18 و20 مليون 
يورو باالضافة الى املكافآت بالنظر الى نتائج النادي الباڤاري 
في االعوام املقبلة، حيث ستصل قيمة الصفقة الى 25 مليون 
يورو. واوضحت صحيفة »بيلد« ان نوير الذي امضى مسيرته 
الكروية حتى اآلن مع شالكه سيوقع عقدا ملدة 4 اعوام مقابل 
راتب سنوي بقيمة 6 ماليني يورو مقابل مليونني يتقاضاهما 
حاليا مع ش����الكه. من جانبه، شدد نوير أن صفقة انتقاله إلى 
بايرن ميونيخ لم حتسم بعد. ولدى سؤاله حول ما إذا كانت هذه 
املباراة هي األخيرة له بقميص شالكه، ابدى نوير عدم تيقنه من 
خطوته التالية، وقال حملطة »سكاي دويتشالند« التلفزيونية 
»إجابتي واضحة، ليس لدي أي فكرة حول ما إذا كنت سأرحل 
إلى بايرن ميونيخ، هؤالء املس����ؤولون عن كل األمور هم من 

يعرفون، ليس لدي كل املعلومات، علي أن انتظر«.

كشف املدرب الهولندي الشهير غوس هيدينك أنه كان يعمل 
مستشارا لنادي تشلسي، منذ نهاية فترة واليته القصيرة 
بالنادي قبل عامني. وبعد تزايد التكهنات حول قرب رحيل 
املدير الفني لتشلس���ي اإليطالي كارلو انش���يلوتي وتولي 
افرام غرانت املدرب السابق للفريق منصب مدير الكرة، فإن 
هيدينك بات من أبرز املرشحني لتولي تدريب النادي اللندني 
في املوسم املقبل. وقال هيدينك، الذي يتولى حاليا منصب 
املدير الفني للمنتخب التركي، »األمر س���ار بشكل جيد مع 
تشلسي، منذ رحيلي قبل عامني كنت أقوم بتقدمي املشورة 
للنادي فيما يتعلق بفريق ك���رة القدم«، وتابع »في بعض 
الوق���ت كنت أصبح الصوت املوجه، كلفني األمر القليل من 
الوقت، وميكنني أن اجمع بشكل جيد بني هذه املهمة ومنصبي 
في تركيا، ال يوجد تض���ارب بينهما على االطالق«. وتلقى 

هيدينك )64 عاما( عرضا لتدريب إيندهوڤن.

ريال مدريد يوّدع املوسم مبهرجان أهداف ورونالدو »قياسي«

فوز احتفالي مثير ملان يونايتد وبالكبول وبرمنغهام إلى الدرجة األولى

وجنح ليل في احراز الثنائية بعد 
ان توج بطال لكأس فرنسا االسبوع 
بفوزه على باريس سان جرمان 
ايضا في النهائي 1 - 0. وعادل ليل 
بالتالي االجناز الذي حققه بجمع 
الثنائية ع���ام 1946. ودخل ليل 
مباراته مع سان جرمان وهو في 
حاجة الى نقطة واحدة ومتكن من 
افتتاح التسجيل بواسطة لودوڤيك 
اوبرانياك بعد مرور خمس دقائق، 
علما ان اوبرانياك س���جل هدف 
املباراة النهائية الوحيد االسبوع 
املاضي في مرمى فريق العاصمة 
ايضا. ثم تألق حارس ليل حاليا 
وسان جرمان سابقا ميكايل الندرو 
في التصدي الكثر من كرة خطرة 
الصح���اب االرض قبل ان يدرك 
ه���ؤالء التعادل م���ن ركلة حرة 
مباشرة قبل نهاية الشوط االول 
بدقيقة واحدة عبر املهاجم غيوم 
هوارو. ثم ش���هد مطلع الشوط 
الثاني طرد هوارو ومدرب سان 
جرمان انطوان كومبواريه قبل ان 
الفرنسي  الدوري  يضيف هداف 
السنغالي موسى سو هدف التقدم 
لليل )60(، لكن س���تيف بودمر 
خرج بنقطة لسان جرمان بادراكه 
التعادل )73(. واكتفى مرسيليا 
بالتعادل على ملعبه مع ڤالنسيان 
2 - 2، سجل لالول ايو )34( ولوك 
رميي )37(، وللثاني قادر )33( 

وغوميس )67(.

كأس إسكوتلندا

احرز سلتيك كأس اسكوتلندا 
للم���رة اخلامس���ة والثالثني في 
تاريخه واالولى منذ عام 2007 اثر 
تغلبه على كليمارنوك 3 - 0 في 
املباراة النهائية على ملعب هامبدن 
الكوري اجلنوبي  بارك. وسجل 
كي سونغ � يونغ )32( وستيفن 
كريغان )76 خطا في مرمى فريقه( 
وتشارلي مولغرو )88( االهداف. 
وعوض سلتيك خسارته الدوري 
احمللي ملصلحة غرميه التقليدي 
رينجرز، وس���قوطه في نهائي 
كأس رابطة االندية االسكتلندية 

احملترفة امام رينجرز بالذات.

رفع الفائز رصيده الى 71 نقطة 
في املركز الثالث.

وفي املباري���ات االخرى، فاز 
اوساس���ونا على ڤياريال بهدف 
اللڤارو )41(، واتلتيك بلباو على 
ريال س���انتاندر بهدفني لديڤيد 
لوبي���ز )21( وليورنت���ي )22( 
مقابل هدف لباكيريكيوغلو )88(، 
واتلتيكو مدريد على ريال مايوركا 
بأربعة اهداف الغويرو )12 و60 
و81( وخوان ف���ران )18( مقابل 
ثالثة لدي غوزمان )62 من ركلة 
جزاء( وبيير ويب���و )71 و90(، 
كما فاز سرقسطة على ليڤانتي 
بهدفني لغاب���ي )39 و73( مقابل 
هدف لستواني )80(، واشبيلية 
عل���ى اس���بانيول بثالثة اهداف 
لنغيري���دو )2 و62( وفريدريك 
عمر كانوتيه )45( مقابل هدفني 
الوزڤال���دو )54( وفيردو )73(، 
وتع���ادل ريال سوس���ييداد مع 
خيتافي بهدف لس���وتيل )66( 

مقابل هدف لدياز )9(.

كأس ألمانيا

احرز شالكه كأس املانيا بفوزه 
الس���احق على دويسبورغ من 
الدرجة الثانية بخمس���ة اهداف 
نظيف���ة ف���ي املب���اراة النهائية 
الت���ي اقيمت عل���ى ملعب برلني 
االوملبي ام���ام 75708 متفرجني. 
وس���جل جوليان دراكسلر )18( 
والهولندي كالس يان هونتيالر 
)22 و70(، وبينيديكت هويديس 
)42( واالسباني خوسيه خورادو 

)55( االهداف.

فرنسا

توج ليل بطال للدوري الفرنسي 
لكرة الق���دم بتعادله مع باريس 
س���ان جرمان 2 - 2 على ملعب 
»بارك دي برانس« في العاصمة 
الفرنس���ية في املرحلة السابعة 
والثالثني قبل االخيرة. ويتقدم 
ليل على مارسيليا منافسه املباشر 
بفارق ست نقاط بعد تعادل االخير 
على ارضه مع ڤالنسيان 2 - 2 
قبل نهاية البطولة مبرحلة واحدة. 

قبل ان يضي���ف الهدف رقم 40 
في الدقيق���ة 76. وكان رونالدو 
يتس���اوى في الرقم القياسي مع 
اتلتيك بلباو تيلمو زارا  مهاجم 
الذي حقق هذا االجناز عام 1951 
واملكسيكي هوغو سانشيز مهاجم 
ريال مدري���د عام 1990. وانتهت 
املباراة بفوز ساحق للفريق امللكي 
بنتيجة 8 - 1 في مباراة تألق فيها 
ايضا املهاجم التوغولي اميانويل 
اديبايور بتس���جيله ثالثية في 
الدقائ���ق 31 و52 و73، في حني 
الفرنس���ي كرمي بنزمية  اضاف 
هدفني ايضا في الدقيقتني 48 و63، 
واضاف خوسيو الثامن )87(. اما 
هدف امليريا الوحيد فسجله كالو 

اوتشي )33(.
وودع برش���لونة، الذي توج 
بطال للدوري االس���باني قبل 10 
ايام، موسم 2010 - 2011 بالفوز 
عل���ى مضيفه ملق���ة 3 - 1 على 
الرغم من خوضه املباراة بالفريق 
الرديف الذي ضم بعض الناشئني. 
وارتأى مدرب برشلونة غوسيب 
غوارديوال اراح���ة جميع جنوم 
التشكيلة االولى مدخرا جهودهم 
لنهائي دوري ابطال اوروبا السبت 
املقبل ضد مان يونايتد على ملعب 
»وميبلي«، ولم يشارك بالتالي 
ليونيل ميسي واندريس انييستا 
وتشافي هرنانديز وجيرار بيكيه 
وكارليس بوي���ول وداڤيد ڤيا. 
وافتتح ملقة التسجيل بواسطة 
س���يرجيو فرنانديز )31(، لكن 
برشلونة رد بهدف التعادل عن 
طريق بويان كركيتش من ركلة 
جزاء قبل نهاية الش���وط االول 
بدقيقية واحدة، قبل ان يضيف 
هدفني في الش���وط الثاني حمال 
توقيع املغربي االصل الهولندي 
اجلنس���ية ابراهي���م افيالي من 
تس���ديدة زاحف���ة )76( وباترا 
من ك���رة رأس���ية )85(. وهبط 
ديبورتيڤو الكورونا الى الدرجة 
الثاني���ة بخس���ارته امام ضيفه 
ڤالنس���يا بهدفني الرتيز ادوريز 
)4( وسولدادو )95(، حيث جتمد 
رصي���ده عند 43 نقطة، في حني 

عن لقبه ملصلحة مان يونايتد، 
موسمه بهزمية على يد مضيفه 

ايڤرتون 1-0.
وأه���دى الكولومب���ي هوغو 
روداليغا فريق���ه ويغان اثلتيك 
بطاقة البقاء في دوري األضواء 
الوحيد  املباراة  بتسجيله هدف 
امام املضيف س���توك سيتي في 
الدقيقة 77، رافعا رصيد فريقه الى 
42 نقطة في املركز السادس عشر 
بفارق نقطتني امام ولفرهامبتون 
السابع عشر والذي بقي بدوره بني 
الكبار رغم خسارته امام ضيفه 

بالكبيرن 3-2.
وودع وس���ت هام، الذي كان 
اول الهابطني في املرحلة املاضية، 
دوري األض���واء بهزمية على يد 

ضيفه سندرالند 2-0.
وفرط نيوكاسل يونايتد بتقدمه 
عل���ى ضيفه وس���ت بروميتش 
البيون بثالثي���ة نظيفة واكتفى 

بالتعادل معه 3-3.

اسبانيا

انهى ريال مدريد موسم 2010 
- 2011 في الدوري االسباني لكرة 
القدم بتسجيله مئة وهدفني في 
38 مباراة بينها 40 هدفا لنجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
القياس���ي في  الرقم  الذي حطم 
عدد االهداف املسجلة في موسم 
واحد ف���ي تاريخ الليغا. وانفرد 
رونالدو بالرقم القياس���ي لعدد 
االهداف املس���جلة في موس���م 
واحد في تاريخ الدوري االسباني 
عندما رفع رصيده الى 40 هدفا 
خالل املوس���م احلالي. وس���جل 
رونالدو هدفه التاسع والثالثني، 
في مرمى امليريا بعد مرور اربع 
دقائق على انطالق املباراة على 
ملع���ب »س���انتياغو برنابيو«، 

احتف���ل م���ان يونايتد بلقبه 
التاسع عشر )رقم قياسي( بفوز 
مثير على ضيفه بالكبول 2-4، 
ما تسبب في هبوط األخير الى 
الدرجة األولى وهو املصير الذي 
مني به ايضا برمنغهام س���يتي 
بخسارته امام توتنهام 1-2 أمس 
ف���ي املرحلة الثامن���ة والثالثني 
الدوري االجنليزي  االخيرة من 

لكرة القدم.
وس���جل أهداف مان يونايتد 
الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ 
)21( والبرازيلي اندرسون )63( 
وايان ايفات خطأ في مرمى فريقه 
)74( ومايكل اوين )81(، وللخاسر 
كل من االسكوتلندي تشارلي ادم 
)40( وغاري تايلور � فليتش���ر 

.)57(
وحسم مانشستر سيتي املركز 
الثالث املؤهل مباشرة الى دوري 
أبطال أوروبا املوسم املقبل بفوزه 
على مضيف���ه بولتون واندررز 

.0-2
ورفع فريق املدرب االيطالي 
روبرتو مانش���يني رصيده الى 
71 نقطة في املركز الثالث بفارق 
3 نقاط عن ارسنال الرابع الذي 
فشل في اس���تعادة توازنه بعد 
خسارته في املرحلة السابقة امام 
استون ڤيال )1-2( وذلك بتعادله 
مع مضيفه وجاره فولهام 2-2 
رغم النقص العددي في صفوف 
األخير بعد طرد املجري زولتان 

غيرا )75(.
وحسم توتنهام املركز اخلامس 
املؤه���ل الى ال���دوري االوروبي 
»يوروب���ا ليغ« املوس���م املقبل 
بعد ف���وزه الصعب على ضيفه 

برمنغهام سيتي 1-2.
وتسبب هذا الفوز في إسقاط 
الدرجة االولى،  ال���ى  برمنغهام 
فيم���ا رفع فريق امل���درب هاري 
ال���ى 62 نقطة  ريدناب رصيده 
في املركز اخلامس بفارق 4 نقاط 
عن ليڤربول الذي ودع املوس���م 
بطريقة مخيبة بخس���ارته امام 

مضيفه استون ڤيال 1-0.
واختتم تشلسي الذي تنازل 

)أ.ف.پ( كأس الدوري االجنليزي في أحضان العبي مان يونايتد 

)أ.ف.پ( العبو شالكه يحتفلون بالفوز بكأس املانيا بعد اكتساح دويسبورغ بخماسية  )أ.ف.پ( مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو تألق أمام امليريا وسجل هدفني ليحطم الرقم القياسي في التهديف 

ترتيب فرق الصدارة بعد ختام الدوري االجنليزي
80 نقطةمان يونايتد1
71 نقطةتشلسي2
71 نقطةمانشستر سيتي3
68 نقطةارسنال4
62 نقطةتوتنهام5

شالكه يتوج بطاًل 
لكأس أملانيا بسحقه 

دويسبورغ

وليل يحقق
»الثنائية« التاريخية 

في فرنسا

رونالدو يهدي إجنازه التاريخي
إلى رفاقه وأنصاره

رانغنيك حقق فوزا صعبًا.. 
ٍ رغم الهزمية وساسيتش راض

ڤالدانو يشيد برونالدو وأديبايور

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته 
بتحطيم الرقم القياسي لعدد االهداف املسجلة خالل موسم 
واحد من الدوري االس���باني لكرة الق���دم برصيد 40 هدفا. 
وقال رونالدو للموقع الرس���مي للنادي امللكي »انني سخي 
مع زمالئي ألنهم كرماء معي«، وأوضح رونالدو »الس���بب 
الوحيد لتسجيلي كل هذه األهداف، هو زمالئي، وأنا أقدر ذلك 
متاما، هذا اإلجناز لهم وللجماهير«. وتابع »أتعامل بسخاء 
مع زمالئي وهم يفعلون املثل، لم أكن ألسجل 40 هدفا دون 
مساعدتهم«، وأكد »نشعر بالسعادة ملا انتهى عليه املوسم، 
لم يكن من الس���هل أن يسجل الفريق 102 هدف، املدرب أراد 
أن ينهي املوس���م بتسجيل الكثير من االهداف، من أجل بدء 
املوسم اجلديد بطموحات كبيرة«، وكان رونالدو يتساوى 
في الرقم القياسي مع مهاجم اتلتيك بلباو تيلمو زارا الذي 
حقق هذا االجناز عام 1951، واملكسيكي هوغو سانشيز مهاجم 

ريال مدريد عام 1990.

أكد املدير الفني لشالكه رالف رانغنيك أن الفوز على دويسبورغ 
في نهائي بطولة كأس أملانيا كان صعبا وأن املنافسة كانت التزال 
مفتوحة حتى اله����دف الثالث لفريقه. واعترف رانغنيك، الذي 
تولى تدريب ش����الكه قبل أسابيع قليلة وبعد أن تأهل الفريق 
بالفعل إلى نهائي بطولة الكأس، أن املباراة لم تكن سهلة مثلما 
يبدو األمر من النتيجة. وقال رانغنيك »دويسبورغ أدى بشكل 
جيد للغاية، وكي أكون أمينا، اتضحت األمور فقط بعد الهدف 
الثالث«. وأوضح أنه منح دراكسلر فرصة املشاركة في التشكيل 
األساسي لتألقه خالل التدريبات. وأضاف »أعرف أن الكثيرين 
فوجئوا بذلك، لكنني اعتقدت أنه ميكنه القيام بعمل جيد«. من 
جانبه، أبدى ميالن ساسيتش املدير الفني لدويسبورغ خيبة 
أمل����ه للهزمية الثقيلة التي مني بها الفريق أمام ش����الكه، لكنه 
أكد في الوقت نفس����ه أنه راض بالوصول إلى النهائي. وافتقد 
دويسبورغ جهود عدد من العبيه األساسيني بسبب اإلصابات 

وعقوبات اإليقاف.

أش����اد مدير ريال مدريد خورخي ڤالدانو بفريقه بعد الفوز 
الساحق على امليريا. واختص فالدانو باالشادة، للنجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بعدما جنح في حتطيم الرقم القياسي لعدد 
األهداف.وقال فالدانو للموقع الرس����مي لريال مدريد »رونالدو 
العب خرافي، لقد حقق إجنازا بطوليا، إنه يحظى بحب اجلميع، 
واس����هاماته مع الفريق ال حدود لها«. وأكد »هذه املباراة كانت 
أشبه باحلفل، لقد قدم )التوغولي الدولي اميانويل( اديبايور 
عمال عظيما خالل الفترة التي قضاها هنا، لقد قدم حلوال مهمة، 
واليوم ظهر بش����كل استثنائي«. وأحرز اديبايور ثالثة أهداف 

)هاتريك( خالل الفوز الساحق على امليريا.


