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أعرب املدرب رادومير أنتيتش املدير الفني للمنتخب 50
الصربي لكرة القدم وديان ستانكوفيتش قائد الفريق عن 
سعادتهما بقرعة التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس األمم 
األوروبية )يورو 2012( ولكنهما حذرا من صعوبة املجموعة 
الثالثة التي وقع فيه��ا الفريق. وأوقعت القرعة املنتخب 
الصربي في املجموع��ة الثالثة التي تضم معه منتخبات 
إيطاليا وأيرلندا الشمالية وسلوڤينيا واستونيا وجزر فارو. 

وقال أنتيتش »إنها مجموعة تتطلب جهدا كبيرا مع وجود 
ثالثة منتخبات من املشاركني في نهائيات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا«. وأضاف »سنواجه في هذه املجموعة أيضا 
املنتخب اإليطالي بطل العالم والذي سيكون لديه الدافع 
القوي لتقدمي أداء رفيع املستوى. املنتخب اإليطالي من 
القوى العظمى ألنه يعرف كيف يخوض املباريات الرسمية 
ولكنني أعتقد أننا منتلك األفضلية في بعض الوجوه«. 

وق��ال أنتيتش إن املنتخب اإليطال��ي يواجه »تغييرا في 
األجيال« ولذلك فإنه )أنتيتش( على »ثقة تامة« في املنتخب 
الصربي. وصرح ستانكوفيتش لصحيفة برس اليومية 
»أعتقد أننا أدينا بشكل جيد.وكان من املمكن أن نقع في 
مجموعة أكثر صعوبة. ولكن علينا أن نس��تعد لتحقيق 
انتصارات جديدة.. لعبنا أمام أيرلندا الشمالية وجزر فارو 

واستونيا ولن تكون مشكلة بالنسبة لنا«.

أنتيتش يحذر من صعوبة مجموعة صربيا في »يورو 2012«

)رويترز( جنم روما فرانشيسكو توتي محاصرا من لوونزودي سيلڤستري وريكاردو مونتوليڤو  

عالمية متفرقات

أعرب مدرب الدمنارك مورتن أولسن 
عن خوفه من تعرض العبيه لإلرهاق 
الذهني. وأك���د أنه يتمنى أن يخوض 
فريقه أقل عدد ممكن من املباريات في 
التصفيات خالل خريف العام احلالي. 
ويخوض الفريق بالفعل أربع مباريات 
في التصفيات خالل هذا اخلريف قبل 
خوض التصفي���ات املؤهلة لنهائيات 
كأس األمم األوروبي���ة القادمة )يورو 
2012(. ويجتمع أولسن احملنك مع مدربي 
منتخبات البرتغال والنرويج وقبرص 
املقترحة.  املواعيد  وأيسلندا ملناقشة 
وقال إيجيل »دريللو« أولس���ن املدير 
الفني للمنتخب النرويجي إنه يأمل في 
أن تكون املباراة األولى في املجموعة 
أمام أي من املنتخب���ن الدمناركي أو 
البرتغالي. وصرح دريللو لشبكة »إن 
آر كيه« التلفزيوني���ة بأن املنتخبن 
الدمناركي والبرتغالي سيشاركان في 
كأس العالم وسيخوضان املباراة األولى 
في التصفيات بعد كأس العالم بفترة 
قصيرة مما مينح األفضلية لفريقه في 

مواجهة أي منهما.
في مفه��وم العراقة الرياضية متثل 
مسابقة كأس ديفيس للتنس القيم واالرث 
والتاري��خ، لكنه��ا باتت مه��ددة بكيانها 
ونظامها، وهناك مح��اوالت جلعلها من 
التاريخ اي الغائها واستبدالها مبسابقة اكثر 

جذبا للمعلنني، كما يسعى مروجون.
انفرد فيليز سارس���فيلد مبركز 
الصدارة مؤقتا بفوزه على جيمنازيا 
ال بالت���ا 2 - 1 في املرحلة الثالثة من 
بطولة االرجنتن لك���رة القدم. ورفع 
فيليز رصيده الى 7 نقاط بفارق نقطة 
واحدة امام استوديانتيس وتشاكاريتا 

وغودي كروز.

احتفظ الكرواتي مارين س��يليتش 
املصنف اول بلقب بطل دورة زغرب الدولية 
للتنس بعد فوزه على االملاني ميكايل بيرر 
6 - 4 و6 - 7 )5 - 7( و6 - 3 في املباراة 
النهائية. واللقب هو اخلامس لسيليتش )21 
عاما( في مسيرته والثاني هذا املوسم بعد 

تتويجه في دورة مدراس الهندية.
تأهلت الواليات املتحدة للدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس االحتاد للتنس 
اثر فوزها على مضيفتها فرنسا 4 - 1 
مبنافسات الدور االول )ربع النهائي(. 
الوالي���ات املتحدة في نصف  وتلتقي 
النهائي في 24 و25 ابريل مع روسيا.

لم يط��رأ اي تعديل عل��ى صدارة 
التصنيف العاملي اجلديد لالعبي التنس 
احملترفني الصادر امس في باريس بحيث 
احتفظ السويسري روجيه فيدرر باملركز 
االول برصيد 11350 نقطة امام الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش )8310 نقاط( والبريطاني 
اندي موراي )7800 نقطة(. وبقي االسباني 
رافايل نادال الذي فقد املركز الثاني مطلع 
الشهر اجلاري في املركز الرابع برصيد 

7670 نقطة.
أك���د مص���در مس���ؤول باللجنة 
األوملبية الدولية أن الكوري اجلنوبي 
لي كون هي الرئيس الس���ابق لشركة 
سامس���ونغ، الذي وجهت له اتهامات 
مالية وأخرى تتعلق بالتهرب الضريبي 
في ع���ام 2008، متت إعادته لعضوية 

اللجنة األوملبية الدولية.
اعل��ن احتاد الكرة العاجي ان منتخب 
ساحل العاج سيالقي نظيره الكوري اجلنوبي 
مبباراة ودية في لندن في الثالث من مارس 
املقبل. وأوقعت قرعة مونديال 2010 ساحل 
العاج في املجموعة السابعة التي تضم كوريا 

الشمالية والبرازيل والبرتغال.

انتصاران لساكرامنتو 
وأورالنــدو

NBA في الـ
س���اهم كري���س بوش 
واندريا بارنياني بش���كل 
كبير ف���ي ف���وز توروتو 
رابتورز على ساكرامنتو 
كينغز 115-104 بتسجيلهما 
36 و22 نقطة على التوالي 
الس���لة  ضمن دوري كرة 
االميركي للمحترفن ملحقا 
مبنافسه اخلسارة السادسة 

على التوالي.
اورالن���دو  وع���وض 
ماجيك خس���ارته اجلمعة 
ام���ام واش���نطن ويزاردز 
92-91 ف���ي مب���اراة تقدم 
فيها بف���ارق 21 نقطة في 
الربع الثالث قبل ان ينهار 
في اواخر املباراة، بتغلبه 
على بوسطن سلتيكس 96-

89، وكان الربع الثالث خيرا 
هذه املرة على اورالندو الذي 
انهاه متفوقا على منافسه 
36-11 بع���د ان س���جل 19 
نقط���ة متتالي���ة خالله���ا 
املباراة بش���كل  ليحس���م 
كبير في مصلحته، وانتقد 
مدرب بوسطن دوك ريفرز 
فريقه بقوله »لقد نلنا ما 
كنا نستحقه، فريقي ممتاز 
على الورق لكن عندما يتقدم 
بفارق مريح يترك املبادرة 
للفريق املنافس فيستغل 
االخي���ر االم���ر ليعود في 
اجواء املباراة وهذا ما حصل 
متاما ضد اورالندو، وعندما 
تتخلف من الصعب العودة 

مجددا«.

إنتر ميالن »يصرع« كالياري بثالثية وميالن يهدي المركز الثاني لروما
روبينيو يسجل
في أول مباراة
مع سانتوس

 منح املهاجم البرازيلي 
روبيني����و فريق����ه اجلديد 
� الق����دمي س����انتوس هدف 
الفوز 2-1 في مرمى غرميه 
التقليدي ساو باولو في اول 
مباراة رسمية يخوضها في 
صفوف����ه اث����ر انتقاله اليه 
معارا من مانشستر سيتي 
االجنلي����زي وذل����ك ضمن 

بطولة والية ساو باولو.
وش������ارك روبين��ي����و 
احتياطيا ف����ي الدقيقة 57، 
وجنح في حس����م النتيجة 
ف����ي مصلحة فريق����ه قبل 
نهاية املباراة بخمس دقائق 
بتسديدة بكعب القدم وهو 
طائ����ر ف����ي اله����واء، وقال 
روبيني����و »ادرك جيدا ان 
الناس يتكلمون عن الطريقة 
التي سجلت بها الهدف، انها 
الطريقة الوحيدة التي كانت 
متاحة امامي لتسديد الكرة 

والتسجيل«.
واض����اف »انا س����عيد 
بالنتيجة، لكن يتوجب علي 
ان اخوض املزيد من املباريات 
الستعيد مستواي السابق«، 
ويأمل روبينيو )26 عاما( 
من خالل عودته الى صفوف 
فريقه الس����ابق ان يضمن 
مركزه في التشكيلة الرسمية 
ملنتخب بالده املش����ارك في 
العالم 2010  نهائيات كأس 

في جنوب افريقيا.

سانت إتيان يفاجئ موناكو..ومانشستر سيتي يلتقي بولتون.. ودورتموند يسقط أمام فرانكفورت

يتجه انتر ميالن املتصدر بخطى ثابتة نحو 
احراز اللقب اخلامس عل���ى التوالي بعد فوزه 
على ضيفه كالياري 3-0، وفقد ميالن بتعادله 
سلبا مع مضيفه بولونيا، املركز الثاني ملصلحة 
روم���ا الذي تغلب على مضيفه فيورنتينا 0-1 
في ختام املرحلة الثالثة والعشرين من الدوري 

االيطالي لكرة القدم.
على ملعب جوزيب���ي مياتزا وامام 50 الف 
متفرج، حقق انتر ميالن فوزه الس���ادس عشر 
في البطولة على حساب كالياري بثالثية نظيفة 
فارتفع رصيده الى 52 نقطة وابتعد بفارق 10 
نقاط عن جاره ميالن الذي سيترك مكانه لشريكه 
الس���ابق روما )41( في حال ف���وز االخير على 

فيورنتينا في آخر مباريات املرحلة.
ولم يقدم ميالن ومضيفه بولونيا العرض 
املتوقع خصوصا من جانب االول، فكان التعادل 
السلبي سيد الواقع ووقف رصيده عند 42 نقطة 
مع مباراة مؤجلة فانتقل املركز الثاني الى شريكه 

السابق روما الذي حقق فوزا متأخرا وثمينا على 
فيورنتينا بهدف وحيد للمونتينيغري ماركو 
فوس���ينيتش بعد متابعة لتمريرة رأسية من 

دانييلي دي روسي اثر ركلة ركنية )82(.
وحقق اودينيزي فوزا مهما في الوقت بدل 
الضائع على ضيفه نابولي 3-1، وسجل جنمه 
انطونيو دي ناتالي االهداف الثالثة فانفرد في 

صدارة ترتيب الهدافن برصيد 16 هدفا.
على صعيد آخر، اندلعت مواجهات بن انصار 
الفريق���ن قبل املباراة عند فت���ح ابواب امللعب 
اس���فرت عن اصابة اثنن احدهما من مشجعي 
اودينيزي واالخر ش���رطي بج���روح طفيفة ما 
استدعى تدخل قوات حفظ النظام التي اعادت 
الهدوء بعد نصف س���اعة. وسقط سيينا امام 
ضيفه سمبدوريا 1-2. ورفع سمبدوريا رصيده 
الى 36 نقطة نقلته الى املركز الس���ادس بفارق 

نقطة امام يوڤنتوس.
وتغلب اتاالنتا على ضيفه باري 1-0 سجله 

سيموني تيريبوكي )82(، وجنوى على ضيفه 
كييڤو 1-0 ايضا ملاركو روسي )63(، فيما سقط 
التسيو على امللعب االوملبي في العاصمة امام 
ضيفه كاتانيا بهدف وحيد لالرجنتيني غاستون 

مكسي لوبيز )63(.

انجلترا 

تفتتح املرحلة السادسة والعشرون من الدوري 
االجنليزي اليوم. ويلتقي مانشستر سيتي مع 
بولتون، وبورتسموث مع سندرالند، وويغان 

مع ستوك سيتي، وفوالم مع بيرنلي.

  اسبانيا 

اس���تمر مايوركا بن خماسي الصدارة بعد 
فوزه على ضيفه ڤياريال 1-صفر، فيما تغلب 
امليريا على ضيفه سبورتينغ خيخون بعشرة 
العبن 3-1 في املرحلة احلادية والعشرين من 
الدوري االس���باني.وحول اتلتيك بلباو تخلفه 

امام ضيفه خيريز صاح���ب املركز االخير الى 
فوز 3-2. وفاز اوساسونا على تينيريفي 0-1. 
وتابع اتلتيكو مدريد نتائجه املخيبة فتعادل مع 

مضيفه راسينغ سانتاندر 1-1.

المانيا

فشل بوروسيا دورمتوند في استرجاع املركز 
الرابع من هامبورغ بس���قوطه على ارضه امام 
اينتراخت فرانكف���ورت 2-3 في ختام املرحلة 

احلادية والعشرين من الدوري االملاني.
وبقي رصيد دورمتوند 36 نقطة يحتل بها 

املركز اخلامس بفارق االهداف عن هامبورغ.
ولع���ب النجم املص���ري محمد زي���دان مع 
دورمتوند للمرة االولى بعد غياب استمر اكثر 
من شهر شارك خاللها في كأس االمم االفريقية 
في انغوال حيث ساهم بفوز فريقه باحراز اللقب 
للمرة الثالثة على التوالي والسابع في تاريخه. 
وتقدم الفريق الضيف بعدما ارسل باتريك اوخس 

كرة عرضية الى نقطة اجلزاء ارتقى اليها بنيامن 
كولر وتابعها برأس���ه في شباك احلارس مارك 
تسيغلر )8(. ورد صاحب االرض بالتعادل بعد 
ان حصل عل���ى ركنية نفذت الى داخل املنطقة 
فاستقبلها ماتس هوملز واطلقها بيمناه في قلب 
املرمى )17(. وتقدم دورمتوند عبر االرجنتيني 
لوكاس باريوس )57(، لكن الكلمة االخيرة كانت 
للضيوف الذين اضافوا هدفن عبر سيباستيان 

يونغ )65( والكسندر ماير )74(.
وفي مباراة ثانية، تغلب ماينتس على ضيفه 
بوروسيا مونش���نغالدباخ بهدف وحيد سجله 

الدمناركي بو سفنسون )44(.

 فرنسا

تابع س���انت اتيان مفاجآت املرحلة الثالثة 
والعشرين من الدوري الفرنسي اثر فوزه على 
ضيفه موناكو 3-0. ووقف رصيد موناكو عند 
39 نقط���ة فتراجع الى املركز الس���ادس بفارق 

االهداف خلف مرس���يليا وصي���ف البطل الذي 
تغل���ب على ضيفه ڤالنس���يان 5-1، وهوميلك 

مباراة مؤجلة ايضا.

 البرتغال

عاد بورتو الى حلبة املنافسة على اللقب عندما 
حقق فوزا كبيرا على نافال 3-0 في املرحلة الثامنة 
عشرة من الدوري البرتغالي. وخسر ڤيتوريا 

غيماراياش امام باكوش فيريرا 1-2.

 هولندا

قدم اياكس امستردام صاحب املركز الثالث 
خدمة كبيرة اليندهوف���ن املتصدر بفوزه على 
مطارده تونتي انشكيده 3-0 في ختام املرحلة 
الثانية والعشرين من الدوري الهولندي.فارتفع 
رصيد اياكس الى 50 نقطة، ووقف رصيد تونتي 
وصي���ف البطل عند 55 نقط���ة بفارق 3 نقاط 

خلف ايندهوفن.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا ) المرحلة السادسة والعشرون(

شو سبورت 10:451مانشستر سيتي � بولتون
شو سبورت 10:453بورتسموث � سندرالند
10:45ويغان � ستوك سيتي

11فوالم � بيرنلي

كأس المانيا
دبي الرياضية10:30ڤيردر برمين � هوفنهامي

نيو أورليانز بطل »سوبر باول« للمرة األولى
احرز فريق نيو اورليانز س����اينتس كأس 
بطولة ك����رة القدم االميركية )س����وبر بول( 
للمرة األولى في تاريخه بعد فوزه على فريق 
انديانابول����س كولتس بنتيج����ة 31 � 17 على 
الرغم من تقدم الكولت����س في النصف االول 

للمباراة.

وجاءت احداث املباراة مثيرة ورائعة تنافس 
فيها العبو الفريقن بش����كل قوي لكن طموح 
واصرار العبي نيواورليانز كان االفضل واالكثر 
اصرارا الحراز اللق����ب االول لهم في البطولة 

الكبرى في اميركا.
واتصفت املباراة بالدراماتيكية في احداثها 

بعد تقدم الكولتس في الربع األول ب� 10 - 0، 
لكن الساينتس قلبوا الطاولة في الربع االخير 

وانهوا آمال الكولتس في البطولة.
واستحقوا اللقب االول والكأس الغالية وسط 
فرحة اجلميع واندهاش الكولتس بهذه النتيجة 

والتفوق الكبير للبطل.

كأس كرة القدم األميركية لنيو أورليانز


