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أتلتيكو مدريد يسعى للقمة »مؤقتاً«.. ونابولي للتعويض أمام كالياري.. وليڤركوزن للتقدم في البوندسليغا

ليڤربول يبحث عن الصدارة أمام كارديف.. ومهمة سهلة للسيتي ويونايتد

أوكالهوما يحافظ على سجله خاليًا 
»NBA«من الهزائم على ملعبه في الـ

وف���ي غياب الثالث���ي، لعب 
االيطالي ماركو بيلينيلي دور 
املنقذ بتسجيله 28 نقطة، في 

حني سجل البرازيلي سبليتر 
سلة الترجيح قبل ثانيتني من 

انتهاء املباراة.

ثالثية املؤلف من الفرنس���ي 
توني باركر واالرجنتيني مانو 
جيبولي واملخضرم تيم دنكان، 

س���جل كيفن دورانت 32 
هدفا واضاف زميله راس���ل 
وس���تبروك 20 نقطة ليقودا 
فريقهما اوكالهوما سيتي ثاندر 
الى فوز كبير على شيكاغو 
بولز 107 � 95 ضمن دوري كرة 
السلة االميركي للمحترفني، 
وحق���ق اوكالهوما الفوز في 
التي خاضها  ال� 13  مبارياته 
على ملعبه منذ مطلع املوسم 
احلالي محققا فوزه الثامن على 
التوالي والسادس عشر في 
17 مباراة، رافعا رصيده الى 
21 انتصارا مقابل اربع هزائم 
فقط وهو افض���ل معدل في 
الدوري متقدما على بورتالند 
ترايل باليزرز )22 فوزا و5 
هزائم(، في املقابل كان يواكيم 
نوا افضل مسجل في صفوف 
اخلاسر )23 نقطة(، وخسر 
شيكاغو 11 مباراة وفاز في 3 
فقط منذ اصابة افضل العب في 
الدوري االميركي ديريك روز 
في ركبته وخضوعه لعملية 
جراحية الش���هر املاضي، في 
املقابل، حقق سان انطونيو 
فوزا صعبا على غولدن ستايت 
ووريرز 104 � 102 في غياب 

 »دنك« من تاج جيبسون العب شيكاغو بولز في سلة اوكالهوما سيتي ثاندر  )أ.پ(

لالعب اجلودو تيدي رينر، 
بعد قيادت����ه منتخب بالده 
ال����ى لقب بطول����ة اوروبا، 
يذكر ان العداءين اجلزائري 
نورالدين مرسلي واملغربي 
هش����ام القروج احرزا هذه 
ف����ي 1993 و2004  اجلائزة 

على التوالي.

نادال وسيرينا أفضل رياضيني في 2013
التن����س  أح����رز بط����ال 
االس����باني رافاي����ل ن����ادال 
واالميركية سيرينا وليامز 
جائزت����ي افض����ل رياضي 
ورياضية ف����ي العالم لعام 
2013 م����ن قب����ل صحيف����ة 
»ليكيب« الفرنس����ية، وعاد 
نادال بق����وة بعد ابتعاده 7 
اشهر بسبب االصابة واعتلى 
ص����دارة التصنيف العاملي 
للتنس بتتويجه في روالن 
غاروس والواليات املتحدة 
وخمس����ة القاب للماسترز، 
اما وليام����ز املتوجة ايضا 
العام املاضي، فقدمت احلى 
الثانية  مواس����مها بعم����ر 
اذ توجت بلقبي  والثالثني، 
روالن غ����اروس والواليات 
املتحدة رافع����ة عدد القابها 
الكبرى الى 17، واعتبر نادال 
املتوج باجلائزة للمرة الثانية 
انه  في مسيرته بعد 2010، 
كان سيصوت لبطل العالم 
في الفورموال واحد االملاني 
سيباستيان فيتيل، وعلى 
الصعيد احملل����ي، اختارت 
ليكيب العبة التنس ماريون 
بارتولي افضل رياضية، خلفا 
للسباحة كاميي موفا، بعد 
لق����ب وميبلدون،  احرزاها 
الس����لة طوني  والعب كرة 
»ليكيب« الفرنسية تكرم نادال وسيريناباركر افضل رياضي، خلفا 

سواريز يتفوق على رونالدو وميسي

كاسياس: أود االستمرار مع »امللكي« 
والفوز باللقب األوروبي العاشر

حالة التألق والتوهج التي يعيشها األوروغوياني لويس سواريز مع 
ناديه ليڤربول اإلجنليزي، جعلته األغزر تهديفيا هذا املوسم ليس فقط 

في إجنلترا، ولكن في جميع الدوريات األوروبية، متساويا في نفس 
الرصيد )17( هدفا مع رونالدو »ريال مدريد«، ودييغو كوستا »أتلتيكو 

مدريد« رغم أنهما يفوقانه في عدد املشاركات. وسجل سواريز هذا 
املوسم )17( هدفا في 11 مباراة بنسبة تهديف بلغت )1.54( هدف في 

كل مباراة، وهي النسبة التي إذا ظل عليها فسيصل عدد أهدافه بنهاية 
املوسم إلى )51( هدفا وسيسجل رقما قياسيا باسمه، ورمبا يجعل 

من حلم ليڤربول باحلصول على بطولة الدوري التي تغيب عنه منذ 
عام )1990( يتحقق على أرض الواقع.  سواريز جنح في آخر ثالث 

مباريات في تسجيل ثمانية أهداف بنسبة تهديف بلغت )2.66( هدف 
في كل مباراة. املهاجم األوروغوياني تفوق على اجلميع في الدوريات 
األوروبية، بعد أن جتاوز نسبة تهديف البرتغالي كريستيانو رونالدو 

مع فريقه ريال مدريد في الدوري االسباني، حيث سجل )17( هدفا في 
)15( مباراة، بنسبة تهديف بلغت )1.13( هدف في كل مباراة، وكذلك 
البرغوث األرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل )8( أهداف في )11( 

مباراة بنسبة بلغت )0.72( في كل مباراة. وبحسب التقرير الذي أعدته 
صحيفة »مترو« اإلجنليزية.

صرح حارس املرمى اإلسباني العمالق إيكر كاسياس بأنه 
يرغب في االستمرار مع ناديه احلالي ريال مدريد والفوز معه 
باللقب العاشر في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي تصريحاته 
ألحد البرامج اإلذاعية وتناقلتها وسائل اإلعالم اإلسبانية، قال 
كاسياس: »في يومنا أنا أود االستمرار مع ريال مدريد والفوز 
باللقب األوروبي العاشر، فأنا أنتمي للريال كما أنه املكان الذي 

لعبت به دوما«، وأضاف: »أنا أرغب في االستمرار مع النادي 
والفوز باملزيد من ألقاب الدوري والكأس، وبعد خمسة أعوام 

سنرى ما سيحدث«. 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة السابعة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +9 و+3:4510ليڤربول � كارديف
اجلزيرة الرياضية +610فوالم � مان سيتي

اجلزيرة الرياضية +69مان يونايتد � وست هام
6سندرالند � نوريتش

6وست بروميتش � هال سيتي
6كريستال باالس � نيوكاسل

6ستوك � أستون ڤيال
إسبانيا )املرحلة السابعة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +68ڤياريال � إشبيلية
اجلزيرة الرياضية +84ريال بيتيس � امليريا

اجلزيرة الرياضية +108أتلتيكو مدريد � ليڤانتي
اجلزيرة الرياضية +124غرناطة � ريال سوسييداد

إيطاليا )املرحلة السابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +87ليڤورنو � أودينيزي

اجلزيرة الرياضية +10:457كالياري � نابولي
املانيا )املرحلة السابعة عشرة(

دبي الرياضية بوندسليغا5:30بوروسيا دورمتوند � هرتا برلني
دبي الرياضية بوندسليغا5:30هامبورغ � ماينتس

دبي الرياضية بوندسليغا5:30ڤيردر برمين � باير ليڤركوزن
دبي الرياضية بوندسليغا8:30نورمبرغ � شالكه

فرنسا )املرحلة التاسعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +76سانت إتيان � نانت
اجلزيرة الرياضية +106باستيا � مونبلييه
اجلزيرة الرياضية +104رميس � أجاكسيو

وأوروبا في املوسم املاضي، 
سهلة ألنه سيستضيف هرتا 
برلني بالذات وهو يحتل املركز 
السابع. ويلعب اليوم هامبورغ 
م���ع ماينت���س، وفرايبورغ 
م���ع هانوڤ���ر، واينتراخت 
براونش���فايغ مع هوفنهامي، 

ونورمبرغ مع شالكه.

إيطاليا

يس���عى نابول���ي الثالث 
بفارق 8 نقاط عن يوڤنتوس 
والفائز في مباراة مثيرة على 
انتر ميالن 4 � 2، الى مواصلة 
ثباته عندما يحل على كالياري 
الثاني عشر والذي لم يخسر 
في آخر 5 مباريات، ونسيان 
خروجه ايضا من دوري أبطال 
أوروب���ا، اليوم ف���ي املرحلة 
الس���ابعة عشرة من الدوري 
اإليطالي، وفي لقاء آخر يلعب 

ليڤورنو مع اودينيزي.

فرنسا

يلع���ب س���انت اتيان مع 
نانت، وباستيا مع مونبلييه، 
ونيس مع ايفيان، وسوشو مع 
رين، ورميس مع اجاكسيو، 
وتولوز مع غانغان اليوم في 
املرحلة التاس���عة عشرة من 

بطولة فرنسا.

مباراة قوية.
وبلغ رايو فايكانو الدور 
عينه بفوزه على ضيفه بلد 
الولي���د 3 � 1 بع���د تعادلهما 
ذهابا من دون أهداف. وتأهل 
اسبانيول على حساب ضيفه 
خايني بفوزه عليه 2 � 0 بعد 

تعادلهما 2 � 2 ذهابا.

ألمانيا

سيحاول باير ليڤركوزن 
الثاني، وبوروسيا دورمتوند 
وصيف البطل استغالل غياب 
باي���رن ميوني���خ املتصدر 
اللقب املش���ارك في  وحامل 
كأس العال���م لألندية، حيث 
سيقابل الرجاء البيضاوي في 
املباراة النهائية، لالقتراب منه 
اكثر. وكانت الفرصة مواتية 
جدا امام باير ليڤركوزن )37 
الذي س���يحل ضيفا  نقطة( 
على فيردر برمين »اجلريح« 
هذا املوسم، وهو يتخلف عن 
الفريق الباڤاري بفارق 7 نقاط 
لوال سقوطه املفاجئ وفي عقر 
داره )0 � 1( أم���ام اينتراخت 
فرانكفورت اخلامس عش���ر 
الواقف عل���ى حافة الهبوط. 
في املقابل، ل���ن تكون مهمة 
بوروس���يا دورمتون���د )32 
نقطة( وصي���ف بطل أملانيا 

املباريات، يلعب سندرالند مع 
نوريتش، ووست بروميتش 
مع هال س���يتي، وكريستال 
باالس مع نيوكاسل، وستوك 

مع استون ڤيال.

إسبانيا

يأمل أتلتيكو مدريد الثاني 
بفارق األهداف ومفاجأة املوسم 
مواصلة ضغطه على الفريق 
الكاتالون���ي، حيث يخوض 
بدوره مباراة سهلة مع ليفانتي 
اليوم في املرحلة الس���ابعة 
عشرة من الدوري اإلسباني، 
أتلتيك���و مهاجمه  ويق���ود 
دييغو كوستا هداف الدوري 
برصيد 17 هدفا بالتس���اوي 
البرتغالي كريس���تيانو  مع 
رونالدو مهاجم ريال مدريد. 
وفي املباريات األخرى، يلتقي 
ڤياريال مع اشبيلية، وريال 
بيتيس مع امليريا، وغرناطة 

مع ريال سوسييداد.
وف���ي ختام ال���دور ثمن 
النهائ���ي من مس���ابقة كأس 
إسبانيا بلغ ڤالنسيا بفوزه 
على خيمناس���تيكا 1 � 0 أول 
م���ن أمس في إي���اب دور ال� 
الفريق���ان تعادال  32. وكان 
س���لبا ذهابا، فتأهل ڤالنسيا 
ملواجه���ة أتلتيكو مدريد في 

وصاحب أفضل فورمة راهنا 
القاع  على فوله���ام وصيف 
والذي خسر 7 من مبارياته 
ال� 8 األخيرة. ويأمل سيتي نقل 
جناحه الهجومي على ارضه 
حيث س���جل 35 هدفا في 8 
مباريات، ال���ى خارج ملعبه 
حيث ف���از مرتني فقط في 8 
مباريات.وسيفتقر سيتيزنز 
الى هدافه االرجنتيني سيرخيو 
اغويرو الذي يبتعد ب� 3 أهداف 
عن سواريز مهاجم ليڤربول 

في صدارة الهدافني.
الثامن  أما م���ان يونايتد 
والفائز على استون ڤيال خارج 
ارض���ه 3 � 0 بعد 4 مباريات 
مخيبة، فيستقبل وست هام 
السابع عشر والذي فاز مرة 
واحدة في الدوري في آخر 9 

مباريات.
ويبتعد رجال السكوتلندي 
ديڤيد موي���س 10 نقاط عن 
أرس���نال، لكنه���م يعملون 
بصم���ت اآلن خصوصا بعد 
الدور  ان ابتسمت لهم قرعة 
الثاني من دوري أبطال أوروبا، 
حيث سيواجهون اوملبياكوس 
اليوناني. ويعاني مويز من 
نقص هجومي في ظل ابتعاد 
الهولندي روبن ڤان بيرسي 
وإصابة واين روني. وفي باقي 

الثاني  يس���عى ليڤربول 
بفارق نقطتني عن أرس���نال 
الى تس���لق الترتي���ب اليوم 
بحال تخطي���ه عقبة ضيفه 
كارديف اخلامس عش���ر في 
املرحلة الس���ابعة عشرة من 
ال���دوري االجنلي���زي لكرة 
القدم. ودافع مدرب ليڤربول 
االيرلندي الش���مالي براندن 
رودجرز عن مدرب كارديف 
الس���كوتلندي مالكي ماكاي 
الذي عمل معه في واتفورد، 
في ظل رفض املاليزي فنسنت 
تان مالك النادي الويلزي في 
متويل صفقات جديدة في فترة 
االنتقاالت املقبلة: »عندما جاء 
الى النادي كان لديه 10 العبني 
فقط في 2011، ثم بدأ في بناء 
الفريق وجن���ح في حتويل 
النادي. كانت  عقلية وثقافة 
بداية الفريق جيدة هذا املوسم 
وس���يصبح مدربا كبيرا، لذا 
استغرب احلديث عن التخلي 

عنه. هذا مذهل«.
ويع���ول رودج���رز على 
األوروغوياني لويس سواريز 
صاحب 17 هدفا في الدوري في 
11 مباراة والذي يعيش افضل 

فتراته في البرميييرليغ.
ويحل مان س���يتي الرابع 
بفارق 3 نقاط عن أرس���نال 

جنم ليڤربول لويس سواريز تألق أمام توتنهام في اجلولة السابقة وسجل هدفني ويسعى لقيادة »الريدز« اليوم للفوز على كارديف  )رويترز(

ڤالنسيا يتأهل 
ملواجهة أتلتيكو
 في ربع نهائي 

كأس إسبانيا


