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ّ
مرسيليا يرصد التتويج وإنتر ميالنو أمام أول ألقابه

الرياضة الدولية

ّ
قد يتوج مرسيليا الليلة بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في ّحال فوزه
على رين ،وتعثر منافسه املباشر أوسير أمام ليون ،بينما يستعد إنتر
ميالنو لحصد أول ألقابه سعيًا وراء إحراز ثالثية نادرة هذا املوسم
ح �ق��ق ب��رش �ل��ون��ة ح��ام��ل ال �ل �ق��ب فوزًا
روت� �ي� �ن� �ي ��ًا ع� �ل ��ى ض �ي �ف��ه تينيريفي
الثامن عشر  ،1-4في املرحلة الـ  36من
ال� ��دوري االس �ب��ان��ي .س�ج��ل الصحاب
االرض االرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل ميسي
( 17و )93وب��وي��ان كركيتش
( )63وبدرو رودريغيز (،)77
ول� �ل� �ض� �ي ��وف روم � � � ��ان (.)39
ورفع ميسي رصيده الى 31
هدفًا في «الليغا».
ّ
وح��ط��م ال �ف��ري��ق الكاتالوني
ال��رق��م القياسي ف��ي البطولة
م��ن ح�ي��ث ع��دد ال�ن�ق��اط التي
ج�م�ع�ه��ا ( 93ن �ق �ط��ة) ،والذي
ك� � ��ان ي �ح �م �ل��ه غ ��ري� �م ��ه ريال
م� ��دري� ��د ( ،)92واب� �ت� �ع ��د عن
االخير مؤقتًا بفارق  4نقاط.
وي�ل�ع��ب ري ��ال ال�ل�ي�ل��ة مباراة
ص�ع�ب��ة ع�ل��ى ارض مايوركا
(ال �س��اع��ة  )23.00ف ��ي ختام
هذه املرحلة.
ك ��ذل ��ك ف ��اج ��أ امل �ي ��ري ��ا ضيفه
فياريال واسقطه  ،2-4بينما
سيلعب ريال مدريد
ت� � �ع � ��ادل خ� �ي� �ت ��اف ��ي وضيفه
من دون قائده راوول
سبورتينغ خيخون .1-1
غونزاليس والهولندي

«ي��وروب��ا ليغ» ستوك سيتي الهابط
ال� ��ى م �ص��اف أن ��دي ��ة ال ��درج ��ة األولى
(.)22.00

فرنسا
يريد مرسيليا لتعزيز االقتراب أكثر
من لقبه األول منذ  18عامًا وتحديدًا

م �ن��ذ ع� ��ام  1992ع �ن��دم��ا يستضيف
ري� ��ن ،ف��ي امل��رح �ل��ة ال� � �ـ 36م��ن الدوري
الفرنسي.
ويتصدر مرسيليا الترتيب برصيد
 72نقطة ،مقابل  67ملطارده املباشر
ومنافسه الوحيد على اللقب أوسير
ال� � ��ذي ت �ن �ت �ظ��ره م � �ب � ��اراة ق ��وي ��ة أمام
م�ض�ي�ف��ه ل �ي��ون ال �س��اع��ي ال ��ى ضمان
املقعد الثالث املؤهل الى دوري أبطال
أوروبا.
وق��د ي�ت��وج مرسيليا باللقب الليلة،
ش��رط ف��وزه على ري��ن وتعثر أوسير
أم � � � ��ام ل � �ي � ��ون س � � � ��واء ب� ��ال � �ت � �ع� ��ادل أو
الخسارة.

وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 األربعاء:ب��ول��ون�ي��ي س ��ور م�ي��ر  -س��ان��ت اتيان
()20.00
لنس  -غرونوبل ()20.00
ليون  -أوسير ()20.00
نيس  -بوردو ()20.00
ب��اري��س س ��ان ج �ي��رم��ان  -فالنسيان
()20.00
تولوز  -ليل ()20.00
سوشو  -مونبلييه ()20.00
لوريان  -موناكور
نانسي  -لو مان ()20.00
مرسيليا  -رين ()22.00

إيطاليا
يتواجه إنتر ميالنو بطل ومتصدر
ال ��دوري اإلي�ط��ال��ي م��ع وصيفه روما،
ال �ل �ي �ل��ة ال �س��اع��ة  ،21.45ف ��ي املباراة
النهائية ملسابقة كأس إيطاليا.
ويملك إنتر ميالنو فرصة أن يصبح
أول ف ��ري ��ق إي �ط��ال��ي ي� �ت � ّ�وج بثالثية
ال ��دوري وال�ك��أس املحليني ومسابقة
دوري أب�ط��ال أوروب ��ا التي تأهل الى
م �ب��ارات �ه��ا ال �ن �ه��ائ �ي��ة ألول م� ��رة منذ
 ،1972ح�ي��ث ي��واج��ه ب��اي��رن ميونيخ
األمل � ��ان � ��ي ف� ��ي  22ال� �ش� �ه ��ر الجاري،
ل�ك��ن ف��ي ال �ب��داي��ة ع�ل�ي��ه ت�خ�ط��ي فريق

غيابات
بالجملة عن
ريال مدريد

رافايل فان در فارت
والفرنسي السانا
ديارا والبرتغالي بيبي
في مباراته أمام ريال
مايوركا الليلة بسبب
اصابتهم ،بينما
يغيب الظهير األيسر
مارسيلو (الصورة)
بداعي اإليقاف.
في املقابل ،سيعود
الهولندي رويستون
درينتي الى تشكيلة
الفريق بعد تعافيه
من مشكلة في احدى
عضالت الفخذ.

إنكلترا

سيحتدم الصراع على املركز
ال ��راب ��ع امل��ؤه��ل ال ��ى مسابقة
في
دوري أب � �ط� ��ال أوروب� � � � ��ا ّ
امل��وس��م امل �ق �ب��ل ع �ن��دم��ا يحل
ت��وت �ن �ه��ام ه��وت �س �ب��ر الرابع
ضيفًا على مانشستر سيتي
ال � �خ ��ام ��س ،ال �ل �ي �ل��ة الساعة
�اراة مؤجلة
 ،22.00ف ��ي م � �ب � ٍ
من املرحلة ال �ـ 29في الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وي� �ك� �ف ��ي ت ��وت� �ن� �ه ��ام العودة
ّ
للتمسك بمركزه،
ب��ال�ت�ع��ادل
نقطة
ح �ي��ث ي�ب�ت�ع��د ب� �ف ��ارق
ٍ
واحدة فقط عن منافسه ،الذي
ي �ض � ّ�م ك��وك �ب��ة م ��ن الالعبني
النجوم ،على رأسهم الهداف
األرجنتيني كارلوس تيفيز.
�اراة م ��ؤج� �ل ��ة من
وف � � ��ي م � � �ب � � � ٍ
امل ��رح �ل ��ة ع �ي �ن �ه��ا ،ي �س �ت �ض �ي��ف فوالم
ال ��ذي ب�ل��غ امل �ب��اراة النهائية ملسابقة

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي يفتتح التسجيل لبرشلونة في مرمى تينيريفي خادعًا الحارس واملدافع (دايفد راموس ـ أ ب)

كرة المضرب

ّ
ّ
رومانية مغمورة تجرد سافينا من لقب دورة روما

ّ
سافينا متأثرة لخسارتها أمام دولغيرو (أ ب)

ت ��أه ��ل اإلس� �ب ��ان� �ي ��ان أل� �ب ��رت ��و مارتن
ودان �ي��ال خيمينو  -ت��راف��ر ال��ى الدور
الثاني في دورة استوريل البرتغالية
ال � ��دول� � �ي � ��ة ل� � �ك � ��رة امل � � �ض � ��رب البالغة
جوائزها  450ألف يورو للرجال و220
أل��ف ي��ورو للسيدات ،بفوز األول على
اإلك � � � ��وادوري ن �ي �ك��والس الب �ن �ت��ي 3-6
و 1-3ث��م ب��االن�س�ح��اب ،وال �ث��ان��ي على
األرجنتيني فيديريكو دل بونيس -7
 6و 1-6في الدور األول.
ولدى السيدات ،لحقت املجرية ميليندا
تشينك املصنفة خامسة بمواطنتها
انييس تسافاي األولى عندما خرجت
م� ��ن ال� � � ��دور األول ب �خ �س��ارت �ه��ا أمام
ال �س��وي �س��ري��ة س �ت �ي �ف��ان��ي ف��وغ �ل��ه 6-4
و .6-3وت��أه �ل��ت ال��روس �ي��ة إيكاترينا
م��اك��اروف��ا بتغلبها ع�ل��ى مواطنتها
ن�ي�ن��ا ب��رات�ت�ش�ي�ك��وف��ا  2-6و 7-5و،2-6
واألملانية كريستينا بارويس بفوزها
ع �ل��ى األم �ي��رك �ي��ة ج �ي��ل ك��راي �ب��اس 0-6
و ،2-6لتلعب األولى في الدور املقبل مع

اإلسبانية انابيل ميدينا غاريغيس
ال ��راب �ع ��ة وال� �ف ��ائ ��زة ع �ل��ى البرتغالية
ماغالي دي التري  0-6و.0-6

دورة ميونيخ
ب�ل��غ ال�ق�ب��رص��ي م��ارك��وس باغداتيس
امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا ال� � ��دور ال �ث��ان��ي في
دورة ميونيخ األملانية الدولية البالغة
قيمة جوائزها  450ألف دوالر ،بفوزه
على األمل��ان��ي بيتر غويوفتشيك 6-3
و 1-6و 2-6ف��ي ال ��دور األول .ويلتقي
ب ��اغ ��دات � �ي ��س ف � ��ي ال � � � ��دور امل� �ق� �ب ��ل مع
السويسري م��ارك��و كيدينيلي الفائز
ع �ل��ى ال �ف��رن �س��ي ت �ي �ي��ري أس� �ي ��ون 0-6
و.4-6
وب �ل��غ ال � ��دور ع �ي �ن��ه ،ال�ت�ش�ي�ك��ي يان
هاييك بفوزه على الفرنسي الكسندر
س�ي��دورن�ك��و  1-6و ،2-6واإلسباني
ب�ي��ر ري�ب��ا بتغلبه ع�ل��ى السلوفاكي
ل � ��وك � ��اس الك � � ��و  7-5و 1-6و،2-6
وال�ن�م�س��وي دان �ي��ال ك��ول�ي��رر بفوزه

على الكرواتي ماريو انسيتش 6-7
و.5-7

دورة بلغراد
ع �ب��ر ال �ف��رن �س��ي ري �ش��ار غ��اس�ك�ي��ه الى
الدور الثاني في دورة بلغراد الصربية
ال��دول�ي��ة ،البالغة قيمة جوائزها 450
أل� ��ف ي� � ��ورو ،ب� �ف ��وزه ع �ل��ى البلجيكي
أوليفييه روش��و  0-6و 1-6ف��ي الدور
األول .وت��أه��ل أي�ض��ًا ال�ف��رن�س��ي اآلخر
جوسلني وان��ا بتغلبه على اإليطالي
فالفيو تشيبوال  3-6و.1-6

دورة روما
فقدت الروسية دينارا سافينا املصنفة
ثالثة لقبها بطلة لدورة روما ،البالغة
جوائزها مليوني دوالر ،بخسارتها
أم ��ام ال��روم��ان �ي��ة أل�ك�س�ن��درا دولغيرو
 6-4و 6-7و 6-1في الدور الثاني.
وتلتقي دولغيرو في الدور الثالث مع
ال��روس�ي��ة األخ��رى ن��ادي��ا بتروفا التي

ت�غ�ل�ب��ت ع �ل��ى ال�س�ل��وف�ي�ن�ي��ة كاتارينا
سريبوتنيك  4-6و.4-6
وت ��أه �ل ��ت ال �ش �ق �ي �ق �ت��ان األميركيتان
سيرينا وفينوس وليامس والصربية
ي �ل �ي �ن��ا ي ��ان �ك ��وف �ي �ت ��ش والبولونية
انييسكا رادفانسكا املصنفات أولى
ورابعة وسابعة وثامنة على التوالي
الى الدور الثالث.
وف � � ��ازت س �ي��ري �ن��ا ع �ل��ى السويسرية
ت � �ي � �م ��ا ب ��ات� �ش� �ي� �ن� �س� �ك ��ي  6-7و،1-6
ل�ت�ق��اب��ل األمل��ان �ي��ة أن��دري��ا بتكوفيتش
الفائزة على التشيكية بترا كفيتوفا
 3-6و ،4-6بينما ف��ازت فينوس على
السويسرية باتي شنايدر  2-6و،2-6
لتواجه اإلسرائيلية شاهار بير التي
هزمت بصعوبة السلوفينية بولونا
هرسوغ  6-2و 5-7و.3-6
من جانبها ،تغلبت يانكوفيتش على
األميركية بيتاني ماتيك ساندز 3-6
و 6-3و ،1-6وف ��ازت رادف��ان�س�ك��ا على
اإليطالية روبرتا فينتشي  1-6و.0-6

