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زيدان: مودريتش منحنا احلياة

ڤان غال »جنّ جنونه«

كالعادة.. ديوكوڤيتش في الصدارة

توج دنڤر برونكوز بلق���ب بطل دوري كرة القدم 
األميركية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حسم مباراة 
ال� »سوبر بول« الس���نوية التقليدية التي جتمع بني 
بطلي املجموعة األميركية »اي اف س���ي« واملجموعة 
الوطنية »ان اف س���ي«، وذلك بفوزه على كاروالينا 
بانث���رز 24-10 على ملعب »ليفايس س���تاديوم« في 

سانتا كالرا )كاليفورنيا(.
وسبق لدنفر برونكوز، الفائز بلقب بطل املجموعة 
االميركية »اميركن فوتب���ول كونفرنس«، أن توج 
باللقب مرتني على التوالي في النسختني الثانية 
والثالثني والثالثة والثالثني عامي 1997 و1998 
على حساب غرين باي باكرز واتالنتا فالكونز 
على التوالي، وهو يتشارك الرقم القياسي 
من حيث عدد املرات التي وصل فيها إلى 
مباراة ال� »س���وبر بول« مع بيتسبورغ 
س���تيلرز، الفريق األكثر فوزا باللقب )6 
م���رات(، وداالس كاوبويز ونيو انغلند 

باتريوتس )8 مرات(.

أكد الفرنسي زندين زيدان، مدرب ريال مدريد صعوبة 
الف���وز الذي حققه النادي امللكي على حس���اب مضيفه 

غرناطة.
وأشاد زيزو بهدف لوكا مودريتش الذي منح فريقه 
النقاط الثالث، وقال: »لقد منح هدفه لنا احلياة، أنا سعيد 

بالنسبة له وسعيد ألنه منحنا النقاط.
 وواصل زيدان حديثه بالقول: »جميع املباريات املقبلة 
س���تكون صعبة، ليس هناك مواجهة سهلة ولكن نحن 

على أمت االستعداد لهذه التحديات املقبلة«.
 وتطرق زيزو للحديث عن اصابتي كارفخال ومارسيلو 
في املباراة، وقال: كارفخال ال يعاني من أي شيء، مجرد 
ارهاق.. في املقابل فان مارسيلو ال ندري بعد مدى خطورة 

االصابة ولكننا سنفتقد لبضع اسابيع.

خرج املدرب الهولندي لوس فان غال عن طوره وأجاب 
بغضب على اسئلة الصحافيني الذين امطروه باالسئلة 
حول صحة ما قيل عن اتص���ال بني ادارة مان يونايتد 

واملدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املرشح خلالفته.
وكان فان غال ميني النفس مبواجهة وسائل االعالم 
بوض���ع افضل لو متكن فريقه م���ن الفوز على مضيفه 

وغرميه تشلسي.
وكان متوقع���ا أن يتمحور املؤمت���ر الصحافي الذي 
عقد بعد املباراة حول صحة ما قيل عن اقتراب وصول 
مورينيو إل���ى »اولدترافورد« وقد س���ئل فان غال عن 
موقفه من عدم صدور أي نفي من إدارة النادي حول ما 
ذكرته وسائل اإلعالم، فكان جوابه: »ملاذا عليهم النفي؟ 
أنا ال أتدخل أيضا )في ما تتحدث عنه وسائل اإلعالم(. 
ملاذا على النادي النفي عندما تختلقون انتم )وس���ائل 

اإلعالم( األخبار؟«.
وواص���ل: لم تتحدثوا مع )النائب التنفيذي لرئيس 
النادي( اد وودوارد أو )مالكي النادي(، انتم تخترعون 
األخب���ار وأنا مضطر لإلجابة عنه���ا. انا ال أجاوب عن 

هذه األسئلة.

لم يطرأ أي تعديل على مراكز الصدارة في التصنيف 
العاملي لالعبي كرة التنس احملترفني، حيث بقي الصربي 
نوفاك ديوكوڤيتش يحلق في املركز األول برصيد 16790 
نقطة. ويتق���دم ديوكوڤيتش بفارق 7845 نقطة أمام 

البريطاني اندي موراي الثاني برصيد 8945 نقطة.
ويحتل السويس���ري روجيه فيدرر املركز الثالث 
برصيد 8795 أمام مواطنه ستانيسالس فافرينكا الرابع 

)6325 نقطة(.

تصنيف العشرة األوائل:

1- الصربي ديوكوڤيتش 16790 نقطة
2- البريطاني موراي 8945
3- السويسري فيدرر 8795

4- السويسري فافرينكا 6325
5- االسباني نادال 4880
6- االسباني فيرر 4325

7- الياباني نيشيكوري 4235
8- التشيكي برديتش 4200
9- الفرنسي تسونغا 2905
10- الفرنسي غاسكيه 2760

مدرب امللكي زيدان

الهولندي ڤان غال

أنا في القمة

»NBA« كليبرز »يصفع« ميامي هيت في الـ
قاد كريس بول لوس اجنيليس كليبرز إلى تخطي ميامي 

هيت بتسجيله 22 نقطة في املباراة التي انتهت بفوز فريقه 
100-93 ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

وأضاف جمال كروفورد 20 نقطة وجاي جاي ريديك 14 
ليحقق كليبرز فوزه احلادي عشر في آخر 13 مباراة له.

في املقابل فشل ميامي هيت في حتقيق فوزه السابع في 
آخر ثماني مباريات وسجل له كل من دواين وايد وكريس 
بوش والسلوفيني غوران دراغيتش 17 نقطة باإلضافة إلى 

15 نقطة للوول دينغ.
وأحلق دنفر ناغتس اخلسارة اخلامسة على التوالي 

والتاسعة في آخر 10 مباريات بنيويورك نيكس وتغلب عليه 
.96-101

وسجل كل من دانيلو غاليناري وويل بارتون 19 نقطة 
للفائز وأضاف األخير 11 متابعة. في املقابل لم تنفع النقاط 

الـ 21 التي سجلها كل من كارميلو انتوني وكريستابس 
بورزينجيس في جتنيب فريقهما اخلسارة.

وسجل العب االرتكاز املونتينيغري نيكوال فوسيفيتش 
السلة التي منحت الفوز لفريقه اورالندو ماجيك على اتالنتا 

هوكس 96-94 علما بانه سجل 22 نقطة في املباراة. 
وساهم ايفان فورنييه )21 نقطة( وفيكتور اوالديبو )19( 

بفوز اورالندو أيضا.
أما افضل مسجل في صفوف اخلاسر فكان جف تيغ )24 

نقطة و5 متريرات حاسمة، وأضاف كنت بازميور 23 نقطة 
و8 متابعات.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزا كبيرا على ساكرامنتو كينغز 
128-119 بفضل مساهمة كبيرة من افري برادلي )25 نقطة( 

وايزيا توماس )22(.
والفوز هو التاسع لبوسطن في آخر 10 مباريات له.

وتقدم بوسطن بفارق 21 نقطة لكن ساكرامنتو جنح في 
تقليص الفارق إلى 5 نقاط قبل نهاية املباراة بدقيقتني. بيد 
ان الكلمة األخيرة كانت لتوماس الذي سجل 9 نقاط بعدها 

ليحسم النتيجة نهائيا في مصلحة فريقه.

ليڤركوزن ودورمتوند لبلوغ نصف نهائي الكأس

»املطارق« VS »الريدز«.. من يتأهل؟
يخوض ليڤربول املترنح مؤخرا في الدوري 
االجنليزي املمتاز بخسارته أمام ليستر سيتي 
وتعادله مع سندرالند مواجهة قوية مع مضيفه 
وست هام العنيد في مباراة اعادة بينهما لتحديد 
املتأهل الى الدور 16 من مس���ابقة كأس اجنلترا 
لكرة القدم. ويسعى الريدز الى الثأر من الفريق 
اللندني الذي هزمه ذهابا وايابا في الدوري هذا 
املوس���م 3 - 0 على ملعب انفيلد و2 - 0 على 

ملعب ابتون بارك.
واذا كان ليڤرب���ول يس���جل العديد من 
االه���داف بيد ان املش���كلة تكمن في خط 
الدفاع خصوصا في ظل اس���تمرار غياب 

قلبي الدفاع.
في ح���ني يتطلع فري���ق »املطارق« 
لتكريس عقدته أمام منافس���ه العريق 
متسلحا بعاملي االرض واجلمهور. كما 
يحاول وست هام مصاحلة جماهيره 
بعد هزميته ضد س���اوثمبتون يوم 
الس���بت املاض���ي بالبرميييرليغ، 
وس���يكون االنتصار على رجال 
كلوب أفض���ل هدية من العبي 
سالفني بيليتش ألنصارهم.

كأس ألمانيا

يواجه بايرن ميونيخ احتمال التواجه مع غرميه بوروسيا 
دورمتوند في الدور نصف النهائي في حال جنح االخير بتخطي 

عقبة مضيفه شتوتغارت اليوم في الدور ربع النهائي من 
مس���ابقة كأس أملانيا لكرة الق���دم. علما بان فريق 

املدرب توماس توخيل خرج فائزا من املباراة 
التي جمعته مع منافسه في أواخر نوفمبر 
املاضي 4-1 ضمن املرحلة الرابعة عشرة 

من الدوري لكن على ملعبه »س���يغنال 
ايدونا بارك«.

وتفتتح مباري���ات ربع النهائي 
بلقاء باير ليفركوزن، الباحث عن 

لقبه األول من���ذ 1993، وضيفه 
فيردر برمين الذي يحتل املركز 
الثاني خلف بايرن من حيث عدد 
االلقاب في املسابقة )6 آخرها 

ع���ام 2009(. وتقام قرعة الدور 
نصف النهائي غدا االربعاء، على 
أن تقام املباراتان في 19 و20 ابريل، 
في حني يحتضن امللعب االوملبي 

في برلني النهائي يوم 21 مايو.

جدد ريال مدريد الذي فاز ذهابا 1-0 على ملعب 
سانتياغو برنابيو، سجله الفرنسي كرمي بنزمية، 
انتصاره على ضيفه غرناطة في املواجهة قبل 
األخير في املرحلة الثالثة والعشرين من بطولة 
اسبانيا لكرة القدم وذلك عندما هزمه بصعوبة 
2-1 ورف����ع رصيده إلى 50 نقطة بفارق نقطة 
واحدة خلف جاره في العاصمة. وكان غرناطة 
مزعجا للفريق امللكي على غرار ليفانتي بالنسبة 
إلى الفريق الكاتالوني، خصوصا في املرتدات 
السريعة واملناوالت الطويلة. وافتتح بنزمية 
التسجيل )39 رافعا رصيده إلى 19 هدفا في املركز 

الثاني مع رونالدو على الئحة الهدافني.
وفي الشوط الثاني، كان غرناطة قريبا من 
ادراك التعادل من رأسية قوية لدافيد بارال تألق 
احلارس نافاس في ابعادها )47(، وأبعد حارس 
غرناطة اندريس فرناندي����ز كرتني متتاليتني 
ببراعة آخرهم����ا من صاروخية الكرواتي لوكا 

مودريتش )48(.
ومرر روبن روتشينا كرة إلى املغربي يوسف 
العربي فجنح في اجلهة اليمنى وأرسلها من بني 

قدمي نافاس مدركا التعادل )60( بعد دقيقتني 
فقط من نزوله بديال لفارال مسجال هدفه رقم 
34 ومعادال الرقم القياس����ي ألفضل هداف في 

تاريخ النادي.
واس����تمرت االثارة وتواص����ل التهديد مع 
زيادة واضحة في اخلشونة واالحتكاك، وسجل 
العربي هدفا آخر الغي بداعي التسلل )71(، وانقذ 
مودريتش ريال مدريد بتسديدة قوية من خارج 

املنطقة مسجال هدفه األول هذا املوسم )85(.

ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 54 نقطة من 22 مباراة
2- اتلتيكو مدريد 51 من 23

3- ريال مدريد 50 من 23
4- ڤياريال 45 من 23

إيطاليا

متكن روما اخلامس ووصيف بطل املوسمني 
املاضيني من تخطي ضيفه سمبدوريا 2-1 على 
امللعب األوملبي في املرحلة الرابعة والعشرين من 

بطولة ايطاليا. ويدين روما بفوزه إلى ستيفان 
الشعراوي القادم من ميالن على سبيل اإلعارة 
والذي سدد كرة بعيدة املدى ارتدت إلى اليساندرو 

فلورنتسي تابعها برأسه في الشباك )45(.
وفي الش����وط الثاني، مرر الشعراوي كرة 
مركزة إلى دييغو بيروتي أودعها بيمناه الشباك 

هدفا ثانيا )50(.
وقلص سمبدوريا الفارق عندما البرازيلي 
فرناندو سددها من خارج املنطقة في البوسني 
ميرالم برانييتش وحتولت باخلطأ إلى شباك 

فريقه )57(.

فرنسا

واصل باريس سان جرمان مشواره نحو لقب 
رابع على التوالي بفوزه على مضيفه مرسيليا 
2-1 في ختام املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري الفرنسي. على ملعب فيلودروم، حقق 
سان جرمان فوزه الثاني والعشرين )مقابل 3 
تعادالت( وهزم مرسيليا بنفس نتيجة الذهاب 

عندما استضافه في املرحلة التاسعة.

وكان فريق العاصمة الفرنس����ية حقق في 
املرحلة السابقة رقما قياسيا تاريخيا في »ليغ1« 
في الس����جل اخلالي من الهزائم هو 33 مباراة 

ورفعه اليوم إلى 34 مباراة.
ولم ميهل باريس سان جرمان مضيفه أكثر 
من دقيقتني لزيارة شباكه عبر هدافه السويدي 
زالتان ابراهيموفيتش)2( رافعا رصيده إلى 21 
هدفا ومتقدما بفارق 9 أهداف عن اقرب منافسيه 

في صدارة الهدافني.
وأدرك رمي����ي كابيال املعار من نيوكاس����ل 
االجنليزي التعادل يتسديدة من خارج املنطقة 
)25(. وفي الشوط الثاني، خطف ابراهيموفيتش 
الكرة من أمام احلارس ستيف مانداندا وأعادها 
خلفية الى االرجنتين����ي انخل دي ماريا الذي 
راوغ العبا ثم ارسلها زاحفة الى الشباك هدفا 

ثانيا للضيوف )71(.
ورفع سان جرمان رصيده إلى 69 نقطة وبقي 
على بعد 24 نقطة من مطارده املباشر موناكو، 
في حني وقف رصيد مرس����يليا عند 3.4 نقطة 

في املركز العاشر.

بالعربي.. »كرويف كرواتيا« ينقذ »الملكي«
»ذئاب سباليتي« تنتصر.. وسان جرمان »ما له حل«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إجنلترا )دور الـ 32(
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دنڤر برونكوز.. »سوبر بول«


