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ـابيو»
ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون��ال��دو واألرجنتيني
أنخيل دي ماريا.
ّ
م ��ث ��ل ب ��رش� �ل ��ون ��ة :ال � �ح� ��ارس فيكتور
ف��ال��دي��ز ،وال�لاع �ب��ون :ال�ب��رازي�ل��ي داني
أل �ف �ي��ش ،ج �ي��رار ب�ي�ك�ي��ه ،األرجنتيني
خ ��اف� �ي� �ي ��ر م� ��اس � �ك � �ي� ��ران� ��و ،كارليس
ب � � ��وي � � ��ول ،س � �ي ��رج � �ي ��و بوسكيتس،
شابي هرنانديز ،امل��ال��ي سيدو كيتا،
بيدرو رودريغيز (الهولندي ابراهيم
أف�ي�لاي) ،األرجنتيني ليونيل ميسي
ودافيد فيا (سيرجي روبرتو).
(األخبار)

أصداء عالمية

مرسيليا يرتقي إلى الصدارة بفضل الشقيقني ايوه
ارتقى مرسيليا حامل اللقب إلى الصدارة بعد فوزه
على ضيفه نيس  ،2-4في مباراة متأخرة من املرحلة
الثانية والثالثني للدوري الفرنسي في كرة القدم.
ويدين فريق امل��درب ديديه ديشان بالنقاط الثالث
ل�ل�غ��ان��ي ان ��دري اي ��وه ال ��ذي س�ج��ل ث�لاث�ي��ة ( 30و60
و( )90ال � �ص� ��ورة) ،ف�ي�م��ا ك ��ان الهدف
اآلخ � ��ر م ��ن ن �ص �ي��ب ش�ق�ي�ق��ه جوردان
( ،)78أم��ا ه��دف��ا ن�ي��س فحمال توقيع
تراوري ( )42وسيفيلي (.)90
وب�ق��ي ل�ي��ون ف��ي دائ ��رة امل�ن��اف�س��ة على
اللقب بعد فوزه على ضيفه مونبلييه
ب�ث�لاث��ة أه� ��داف ل�ل�ب��رازي�ل��ي ايدرسون
( )23واألرجنتيني ليساندرو لوبيز
( )55وي � ��وان غ ��ورك ��وف ( ،)89مقابل

هدفني الوليفييه جيرو ( )30وفودي كويتا (.)84
 ترتيب فرق الصدارة: -1مرسيليا  61نقطة من  32مباراة
 -2ليل  60من 32
 -3ليون  56من 32
 -4باريس سان جرمان  53من 32
 -5رين  51من 32

إنكلترا

ّ
ت �غ��ل��ب ف� � ��والم ع �ل��ى ض �ي �ف��ه بولتون
 ،0-3س �ج �ل �ه��ا دي �م �ب �س��ي ( 15و)48
وهانغيالند ( ،)65في مباراة مؤجلة
من املرحلة الـ 33من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.

الدوري االميركي للمحترفين

ّ
شيكاغو يفوز بأول سلسلة في الـ«بالي أوف» منذ 2007
ع� �ب ��ر ش� �ي� �ك ��اغ ��و ب� ��ول� ��ز ال � � ��ى نصف
نهائي املنطقة الشرقية بعدما حسم
السلسلة وضيفه انديانا بايسرز -4
 ،1اثر فوزه عليه  ،89-116في «بالي
أوف» دوري ك ��رة ال �س �ل��ة االميركي
الشمالي للمحترفني.
ول��م تختلف ال�ص��ورة ع��ن املباريات
االخ � �ي� ��رة ل �ش �ي �ك��اغ��و ،اذ ق� � ��اده الى
ال �ف ��وز ص��ان��ع االل� �ع ��اب دي ��ري ��ك روز
ال� � � ��ذي س� �ج ��ل  25ن� �ق� �ط ��ة ،واضاف
ال �س��ودان��ي ل ��وال دن��غ  24ن�ق�ط��ة .اما
ناحية الخاسر فكان دان��ي غرينجر
االف�ض��ل ب �ـ 20نقطة .وه��ذه ه��ي املرة
االول��ى التي يحقق فيها بولز الفوز
ف��ي سلسلة م��ن ال �ـ«ب�لاي أوف» منذ
إقصائه ميامي في ال��دور االول عام
 .2007وس �ي �ق��اب��ل ب��ول��ز ف ��ي نصف
النهائي الفائز من مواجهة اورالندو
ماجيك واتالنتا هوكس التي قلص
فيها االول الفارق الى  3-2بعد فوزه
على ضيفه .76-101
وس ��اه ��م ج��اي �س��ون ريتشاردسون
ال �ع��ائ��د م ��ن االي� �ق ��اف ب �ق��وة ف ��ي هذا
ال �ن �ص � ً�ر ع �ب ��ر ت� �س ��دي ��دات ��ه البعيدة
مسجال  17نقطة بينها  3ثالثيات،
بينما ت��أل��ق ً ج��اي ج��اي ري��دي��ك بعد
دخوله بديال ،فسجل  14نقطة ،فيما
ك � ��ان ج � ��وش س �م �ي��ث االف � �ض� ��ل لدى

استعاد اليكرز
تقدمه على نيو
ّ
اورليانز 3ــ 2

ال�خ��اس��ر ب �ـ 22ن�ق�ط��ة .وع��ان��ى عمالق
اورالن��دو دوايت هاورد من األخطاء
ولم يتمكن من تسجيل سوى  8نقاط
و 8متابعات .وف��ي املنطقة الغربية،
استعاد لوس أنجلس اليكرز حامل
ّ
اللقب في املوسمني األخيرين تقدمه
على نيو اورليانز هورنتس  2-3بعد
فوزه عليه .90-106
ول�ع��ب م ��درب الي�ك��رز ف�ي��ل جاكسون
ب �غ��ال �ب �ي��ة ع � �ن ��اص ��ره ف �س �ج ��ل ستة
العبني  10نقاط أو أكثر ،كان أبرزهم
ال �ن �ج��م ك��وب��ي ب��راي �ن��ت ( 19نقطة)
ال��ذي لعب رغ��م اص��اب�ت��ه ف��ي كاحله.
ك��ذل��ك ت �م� ّ�ي��ز الع ��ب االرت � �ك ��از أندرو
ب��اي �ن��وم ب � �ـ 18ن�ق�ط��ة و 10متابعات،
واإلس�ب��ان��ي ب��او غ��اس��ول ب �ـ 16نقطة
و 8متابعات ،فيما كان العب اليكرز
السابق تريفور اري��زا افضل مسجل
ل ��دى ال �خ��اس��ر ب � �ـ 22ن �ق �ط��ة واضاف
االي� �ط ��ال ��ي م� ��ارك� ��و ب �ي �ل �ي �ن �ي �ل �ل��ي 21
نقطة ،ون�ج��م هورنتس ك��ري��س بول
 20نقطة و 12تمريرة حاسمة .وهذا
برنامج مباريات اليوم :ميامي هيت
 فيالدلفيا سفنتي سيكسرز (يتقدمميامي  ،)1-3سان انطونيو سبرز -
ممفيس غريزليس (يتقدم ممفيس
 ،)1-3اوكالهوما سيتي ثاندر  -دنفر
ناغتس (يتقدم اوكالهوما .)1-3
روز منطلقًا بالكرة
(نام هو ــ أ ب)

كرة المضرب

ُ
األملاني بيتشنر يفقد الروسي يوجني لقب ميونيخ
ح�ق��ق األمل��ان��ي فيليب بيتشنر كبرى
م� �ف ��اج ��آت دورة م �ي��ون �ي��خ األملانية
ال��دول �ي��ة ل�ك��رة امل �ض��رب ال�ب��ال�غ��ة قيمة
جوائزها  450أل��ف دوالر عندما أفقد
ال��روس��ي ميخائيل ي��وج�ن��ي املصنف
أول ال �ل �ق��ب ال� � ��ذي أح � � ��رزه ف ��ي العام
املاضي ،وذلك إثر تغلبه عليه  6-7و-3
 6و.2-6
وكان يوجني قد ّ
توج باللقب املوسم
امل� ��اض� ��ي ب � �ف� ��وزه ف� ��ي ال �ن �ه ��ائ ��ي على
الكرواتي مارين سيليتش.
وي �ل �ت �ق��ي ب�ي�ت�ش�ن��ر ف ��ي رب� ��ع النهائي
اإلي �ط��ال��ي ب��وت�ي�ت��و س �ت��ارات �ش��ي الذي
ت�خ�ل��ص ب � ��دوره م��ن ع�ق�ب��ة األوكراني
س� �ي ��رغ ��ي س �ت��اخ��وف �س �ك��ي السادس
بالفوز عليه  4-6و.2-6
ول� ��م ت �ك��ن ح� ��ال ال �ق �ب��رص��ي ماركوس
باغداتيس السادس أفضل من يوجني
وس�ت��اخ��وف�س�ك��ي؛ إذ خ�س��ر ف��ي الدور
الثاني أمام البلغاري املغمور غيرغور

ديميتروف  3-6و 7-6و.6-2

دورة برشلونة
ف� �ق ��دت دورة ب ��رش �ل ��ون ��ة اإلسبانية
ال��دول�ي��ة البالغة قيمة ج��وائ��زه��ا 220
أل��ف دوالر امل��زي��د م��ن الع �ب��ات الصف
األول ،وذل � ��ك إث ��ر خ � ��روج الرومانية
ال�ك�س�ن��درا دول �غ �ي��روا امل�ص�ن�ف��ة ثانية
م ��ن ال� � ��دور ال �ث��ان��ي ب �خ �س��ارت �ه��ا أمام
اإلسبانية استريال كابيسا  7-5و.6-3
ولحقت دولغيرو بالفرنسية ماريون
بارتولي األولى والبلغارية تسفيتانا
بيرونكوفا الثالثة والروسية ايكاترينا
م� ��اك� ��اروف� ��ا ال ��راب � �ع ��ة والتشيكيتني
ايفيتا بينيسوفا السابعة وباربورا
زاه�ل�اف ��وف ��ا س �ت��ري �ت �ش��وف��ا التاسعة
اللواتي ودعن الدورة من الدور األول.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،بلغت اإلي�ط��ال�ي�ت��ان سارا
اي��ران��ي وروب��رت��ا فينتشي الخامسة
وال� � �س � ��ادس � ��ة ع� �ل ��ى ال � �ت � ��وال � ��ي الدور

رب � � ��ع ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ب � �ف� ��وز االول� � � � ��ى على
مواطنتها م��اري��ا ايلينا ك��ام��ري��ن 4-6
و ،1-6وال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى الكازخستانية
يوروسالفا شفيدوفا  1-6و.4-6
وت�ل�ت�ق��ي اي��ران��ي ف��ي ال ��دور امل�ق�ب��ل مع
م��واط�ن�ت�ه��ا األخ� ��رى أل �ب��رت��ا بريانتي
ال�ت��ي اح�ت��اج��ت إل��ى ث�ل�اث مجموعات
ل �ل �ت �غ �ل��ب ع � �ل ��ى االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة فرفارا
ليبشنكو  0-6و 7-5و.2-6

دورة برشلونة
تفقد المزيد من العبات
األول
الصف ّ

وب �ل �غ��ت ال � � ��دور ع �ي �ن��ه ،السلوفينية
ب ��ول ��ون ��ا ه� �ي ��رت� �س ��وغ ب� �ف ��وزه ��ا على
الكرواتية ميريانا لوسيتس  1-6و-6
 ،2وهي ستلتقي في محطتها املقبلة
االس �ب��ان �ي��ة ل� ��ورا ب ��وس ال �ت��ي تغلبت
بدورها على االميركية جيل كرايباس
 1-6و.1-6

ف��وزن��ي��اك��ي ستستعني بخبرة
نافراتيلوفا

ّ
أك � ��د ب �ي��وت��ر ف ��وزن �ي ��اك ��ي وال � ��د العبة
ك� ��رة امل� �ض ��رب ال �ش �ه �ي��رة ك ��ارول �ي�ن أن
ال�لاع�ب��ة ال�س��اب�ق��ة االم�ي��رك�ي��ة مارتينا
نافراتيلوفا في طريقها الى ان تصبح
م �س �ت �ش��ارة ل �ل��دن �م��ارك �ي��ة ف ��ي األيام
ال�ق��ادم��ة وذل��ك مقابل  300أل��ف دوالر
شهريًا.
وت�ن��درج ه��ذه الخطوة م��ن فوزنياكي
ف��ي اط ��ار سعيها إل��ى تحقيق لقبها
ّ
األول في بطوالت «الغراند شيليم».

اإلقبال على تذاكر األوملبياد
ّ
يعطل النظام
أصيب املوقع الرسمي الخاص بدورة األلعاب
بعطل ،قبل ساعة على
األوملبية لندن 2012
ٍ
انتهاء مهلة االسابيع الستة لتقديم طلبات
شراء التذاكر ،وذلك ّ
جراء الضغط الكبير من
الراغبني في شرائها.
وقال بول ديتون الرئيس التنفيذي للجنة
املنظمة لأللعاب إن الطلبات «وصلت الى
الحد األقصى» لنيل التذاكر البالغ عددها 6.6
ُ
ماليني للحدث األوملبي املنتظر .وستطرح
تذاكر إضافية قبيل انطالق الحدث الذي
ّ
سينطلق في  27تموز ّ ،2012
لكن املنظمني
أشاروا إلى أن الفرصة األولى قد تكون
األفضل لنيل التذاكر .وسيحصل كل راغب
في الحصول على تذاكر على فرصة متابعة
 20حدثًا ّ
حدًا أقصى من أصل  650في
 26رياضة على مدى  17يومًا ،من خالل
قرعة عشوائية بحسب املسابقات التي طلب
مشاهدتها .وتتراوح اسعار البطاقات بني
 20جنيهًا ( 33دوالرًا أميركيًا) و2012
جنيهًا ( 3320دوالرًا).

ّ
اإلصابة تضع حدًا ملوسم
ستانكوفيتش
وضعت اإلصابة في
عضالت الفخذ ّ
حدًا
ملوسم الصربي ديان
ستانكوفيتش ،العب وسط
انتر ميالنو االيطالي،
بحسب ما ذكر املوقع
الرسمي للنادي .وذكر انتر
ميالنو ان العبه الصربي تعرض إلصابة
من الدرجة الثانية في فخذه اليسرى،
ليغيب عن املباريات املقبلة امام تشيزينا
وفيورنتينا ونابولي ،إضافة الى إياب
نصف نهائي كأس إيطاليا أمام روما.

ميالن يبدأ التفاوض مع غانسو
عقد ممثلو العب سانتوس البرازيلي
غانسو اجتماعًا مع إداريي ميالن االيطالي
للتفاوض على إمكان انتقال الالعب الى
الفريق اللومباردي.
وشارك في االجتماع الذي عقد في مقر
ميالن أحد مديري أعمال غانسو ،تياغو
فيرو ،واملحامي اإليطالي غايتانو باوليلو
من جهة ،ونائب رئيس النادي االيطالي
ادريانو غالياني واملدير الرياضي ارييدو
برايدا من الجهة األخرى.
كذلك ذكرت وسائل االعالم االيطالية ان
مدير اعمال املهاجم البيروفي جفرسون
فارفان الذي يلعب حاليًا مع شالكه االملاني،
حضر أمس أيضًا الى مقر ميالن للبحث
على األرجح في صفقة انتقال محتملة.

كولن من دون مدرب
بات كولن صاحب املركز الرابع عشر في
الدوري االملاني لكرة القدم من دون مدرب،
بعدما أعلن فرانك شايفر استقالته من
منصبه .واوضح كولن في بيان له انه جرى
تعيني املدير الرياضي فولكر فينكه مدربًا
بالوكالة حتى نهاية املوسم.
ويشرف فينكه ( 63عامًا) على اإلدارة
الرياضية لكولن منذ شباط املاضي ،بينما
ّ
كان شايفر قد تسلم مهامه في تشرين
االول املاضي خلفًا للدولي الكرواتي السابق
زفونومير سولدو ،عندما كان الفريق في
املركز األخير.

