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من املرجح ان تتراجع السويد والنرويج 46
ع����ن خططهم����ا لتقدمي عرض مش����ترك 
الستضافة نهائيات كأس االمم االوروبية 
2016 لكرة القدم عقب ابالغ حكومتيهما 
للمس����ؤولني عن العرض انهما لن توفرا 
االموال الالزمة الستثمارها في بناء وحتديث 
الستادات الالزمة للبطولة. وسيكون لزاما 

عل����ى الدولتني بناء س����تادات جديدة او 
توسيع الستادات القائمة الستضافة بطولة 
كأس االمم االوروبية التي يش����ارك فيها 
24 منتخبا. وفي السويد فانه وباستثناء 
ملعب سويدبنك في سولنا والواقع خارج 
العاصمة ستوكهولم فان جميع الستادات 

مملوكة ملجالس البلديات.

السويد والنرويج قد تتراجعان عن تنظيم »يورو 2016«
قال نادي برشلونة حامل 
لق���ب دوري الدرج���ة االولى 
االسباني ودوري ابطال اوروبا 
لكرة الق���دم ان مجلس ادارة 
النادي وافق على عقد رعاية 
مدته ثالث سنوات مع اخلطوط 

اجلوية التركية.

وقال خ���وان اوليفر املدير 
العام للنادي في مؤمتر صحافي 
التركية  ان اخلطوط اجلوية 
ستدفع مبلغ ثالث ماليني يورو 
العام  )4.4 ماليني دوالر( في 
العاملية  مقابل ه���ذه الصفقة 

احلصرية.

برشلونة راعٍ للطيران التركي

تشلسي ومانشستر سيتي يواصالن التعثر.. وليڤربول »الجريح« أمام أرسنال
واصل تشلسي املتصدر نزيف 
النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام 
ضيفه ايڤرتون 3-3، ولم يكن حال 
مانشستر سيتي افضل منه أمام 
مضيفه بولت����ون بالنتيجة ذاتها 
امس في افتتاح املرحلة ال� 16 من 

الدوري االجنليزي لكرة القدم.
التعادل األول لتشلسي  وهو 
هذا املوسم واملباراة الثانية على 
التوالي التي ل����م يذق فيها طعم 
امام مضيفه  الفوز بعد خسارته 
مانشستر سيتي 1-2 في املرحلة 
املاضية، فاكتفى بنقطة واحدة عزز 
بها موقعه ف����ي الصدارة برصيد 
37 نقط����ة وبات مه����ددا من مان 
يونايت����د حامل اللقب الذي ميلك 
فرصة ذهبية للحاق به الى الصدارة 
في حال فوزه على ضيفه استون 

ڤيال الحقا.
وسجل اهداف تشلسي العاجي 
ديدييه دروغبا )18 و59( ونيكوال 
انيلكا )23(، فيما سجل إليڤرتون 
بيتر تش����يك )12 هدفا في مرماه( 
وياكوبو ايجبيني )45( ولويس 

ساها )63(.
وكان توتنهام اكبر اخلاسرين 
بس����قوطه 0-1 على ملعبه وايت 

هارت الين امام ولفرهامبتون.
واه����در ويغان ف����وزا كان في 
متناوله على مضيفه ستوك سيتي 

واكتفى بالتعادل معه 2-2.
وفاز برمنغه����ام على ضيفه 

وست هام 0-1.
وتعادل بيرنلي مع فولهام بهدف 
لوايد ايلي����وت )60( مقابل هدف 
لبوبي زامورا )50(، وسندرالند مع 
ضيفه بورتسموث بهدف لدارين 
بنت )23( مقابل هدف للفرنسي 
يونس قبول )94(، وهال سيتي 

مع ضيفه بالكبيرن 0-0.
وفي املب����اراة الوحيدة اليوم 
سيكون ليڤربول اجلريح مطالبا 
بالفوز وال ش����يء س����واه عندما 

يستقبل ارسنال.
ومير ليڤربول بفترة صعبة 
للغاية، خصوص���ا بعدما ودع 
مسابقة دوري ابطال اوروبا التي 
اختتم مشواره فيها بخسارته على 
امام فيورنتينا االيطالي  أرضه 
1-2. وال يبدو وضع »احلمر« في 
الدوري احمللي افضل من الصعيد 
الق���اري اذا تراجع رجال املدرب 
الى  االس���باني رافاييل بنيتيز 
املركز السابع، وهم فقدوا االمل 
منطقيا في املنافسة على اللقب 
االول لهم منذ ع���ام 1990 ألنهم 
يتخلفون حاليا بفارق 12 نقطة 

وفش����ل باير ليڤرك����وزن في 
االبتعاد في الصدارة بعدما اكتفى 
بالتعادل مع مضيفه هرتا برلني 
متذيل الترتي����ب 2-2 في افتتاح 
املرحلة. وفاج����أ صاحب االرض 
ضيف����ه به����دف مبكر بع����د كرة 
طويلة من البرازيلي سيس����يرو 
الكولومبي غوستافو  استثمرها 
راموس بيسراه في اسفل الزاوية 
اليسرى ملرمى احلارس رينيه ادلر 
)8(. وانتظر الفريق الزائر حتى 
الدقيق����ة 76 إلدراك التعادل بعد 
ان حصل على ركلة ركنية نفذت 
ووصلت الكرة الى طوني كروس 
خارج املنطق����ة فأطلقها قذيفة ال 
ترد استقرت في اس����فل الزاوية 
اليمنى مسجال هدفه اخلامس في 
البطولة. وف����ي الدقيقة االخيرة، 
تقدم الفري����ق الزائر عبر التركي 
براق قبالن الذي تابع متريرة رأسية 
من ستيفان كيسلينغ وكاد مينح 
النقاط الثالث لفريقه لو لم يدرك 
املضيف التعادل بعد مرور دقيقتني 
من الوقت بدل الضائع بواس����طة 
الكولومبي راموس نفسه الذي تابع 
برأسه عرضية البرازيلي رافائيل 

من ركلة ركنية )92(.
ورفع باير ليڤركوزن الوحيد 
الذي لم يع����رف طعم الهزمية )8 
انتصارات و8 تعادالت( رصيده 
الى 32 نقط����ة، فيما صار رصيد 

هرتا 6 نقاط.

هولندا

عزز اياكس امستردام موقعه 
في املركز الثالث على الئحة ترتيب 
الدوري الهولندي لكرة القدم اثر 
فوزه على ضيفه نيميغن 3-0 في 

افتتاح املرحلة السابعة عشرة.
وسجل االوروغوياني لويس 
سواريز )45( وس����يم دي يونغ 
)65( وميتشل دونالد )78( االهداف 
فارتفع رصيد اياكس الى 38 نقطة 
وبات على بعد 6 نقاط من تونتي 

انشكيده.

فرنسا

يح����ل ب����وردو حام����ل اللقب 
ومتصدر الترتيب ضيفا على ليون 
الرابع والبطل بني 2002 و2008 في 
أقوى مباريات املرحلة السادسة 

عشرة من بطولة فرنسا.
وفي باق���ي املباريات، يلعب 
موناكو مع ليل وباريس س���ان 
جرمان مع سانت اتيان وسوشو 
م���ع غرونوب���ل وتول���وز م���ع 

مونبيليه.

عن تشلس���ي املتصدر. وأصبح 
الهدف االساس لليڤربول ملا تبقى 
من املوسم ضمان مشاركته في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو 
يأمل ان يعزز هذا االمر من خالل 
بوابة ارسنال الذي اليزال ضمن 
اللقب رغم  املنافسة على  دائرة 
تخلفه بفارق 8 نقاط عن تشلسي 

لكنه ميلك مباراة مؤجلة.

إسبانيا

يأمل اشبيلية الرابع ان يعود 
الى س���كة االنتص���ارات عندما 
يختت���م املرحلة ال� 14 اليوم في 

عشرة من بطولة ايطاليا. ويتصدر 
الترتيب برصيد 35  انتر ميالن 
نقطة مقابل 31 جلاره ميالن و30 
ليوڤنتوس. من جهته، حقق انتر 
ميالن ف���وزا صريحا على روبن 
كازان الروسي 2-صفر في دوري 
االبط���ال، في مب���اراة تألق فيها 
الشاب ماريو بالوتيلي  مهاجمه 
صاحب متريرة حاس���مة رائعة 

وهدف أروع من مسافة بعيدة.
ويأمل مي���الن الوصيف الى 
مواصلة سلسلة نتائجه اجليدة، 
حيث لم يخسر في اخر 13 مباراة 
في جميع املسابقات، كما انه فاز 

املركز اخلامس عش����ر 5-1 امس 
في املرحلة ال� 16 من الدوري االملاني 

لكرة القدم.
وارتقى بايرن ميونيخ الى املركز 
الثاني مؤقتا بعدما رفع رصيده 
الى 30 نقطة بفارق نقطتني خلف 

باير ليڤركوزن.
وارتقى هامب����ورغ الى املركز 
الرابع برصي����د 28 نقطة بفارق 
األهداف خلف ڤيردر برمين وامام 
شالكه بفوزه الثمني على مضيفه 
نورمبرغ 4-0. واستعاد بوروسيا 
مونشنغالدباخ توازنه بعد اخلسارة 
امام بايرن ميونيخ 1-2 في املرحلة 

مواجه���ة مضيفه س���بورتينغ 
خيخون السابع. وفي املباريات 
الوليد مع  االخرى، يلعب بل���د 
ملق���ة، وخيتافي مع تينيريفي، 
وامليريا مع ديبورتيفو ال كورونا، 
وراسينغ سانتاندر مع خيريز، 
واوساسونا مع مايوركا، واتلتيكو 

مدريد مع ڤياريال.

إيطاليا

يحل انتر ميالن املتصدر ضيفا 
على اتاالنتا السابع عشر، في حني 
يستقبل ميالن الوصيف باليرمو 
الثالث عشر في املرحلة السادسة 

في آخر 4 مباريات ليقلص الفارق 
م���ع انتر الى ارب���ع نقاط. وفي 
باقي املباريات، يلعب كاتانيا مع 
ليفورنو وكييڤو مع فيورنتينا 
والتس���يو مع جنوى وبارما مع 
بولونيا وس���يينا مع اودينيزي 

وسمبدوريا مع روما.

 ألمانيا

النادي  ش����دد بايرن ميونيخ 
األكث����ر تتويج����ا ف����ي أملانيا في 
مختلف املس����ابقات، اخلناق على 
باير ليڤرك����وزن املتصدر عندما 
س����حق مضيفه بوخوم صاحب 

املاضية، وحقق فوزا صعبا على 
ضيفه هانوڤر 3-5.

وعزز هوفنه����امي موقعه في 
املركز السابع بتعادله مع ضيفه 
اينتراخ����ت فرانكف����ورت بهدف 
للبوسني سياد صاحلوڤيتش )9 
من ركلة جزاء( مقابل هدف لبيرمني 

شفيغلر )61(.
وتعادل ايض����ا فرايبورغ مع 

كولن 0-0.
الي����وم،  وتختت����م املرحل����ة 
فيلعب ماينتس مع شتوتغارت، 
وفولفس����بورغ م����ع بوروس����يا 

دورمتوند.

خماسية لبايرن ميونيخ ورباعية لهامبورغ وليڤركوزن يكتفي بالتعادل مع هرتا برلين.. وإشبيلية للعودة إلى االنتصارات

)أ.ف.پ( النيجيري جون أوبي ميكيل العب تشلسي يروض الكرة مبحاصرة مواطنه ياكوبو إيجبيني 

)أ.پ(العب مينيسوتا وين ايلينغتون يسجل »دنك« في سلة ليكرز 

عالميةمتفرقات

قال مانشستر س����يتي االجنليزي ان العب الوسط 
مايكل جونسون سيغيب عن بقية مباريات الفريق حتى 

نهاية املوسم بسبب اصابة في الركبة.
توصل فريق مرس��يدس جي بي الذي اش��ترى فريق 
براون جي بي الى اتفاق مع بطل العالم املعتزل االملاني ميكايل 
ش��وماخر للمشاركة معه في بطولة العالم لسباقات فورموال 
واح��د ع��ام 2010 حس��ب ما ذك��رت صحيف��ة »فوكوس« 

االسبوعية.
تلقى حارس مرمى املنتخب األملاني السابق ينز ليمان 
إنذارا وفرضت عليه غرامة مالية من ناديه ش����توتغارت 
األملاني بعد االنتقادات التي وجهها الالعب، خالل حوار، 
ضد مالبسات إقالة ماركوس بابل من منصب املدير الفني 

للفريق قبل أيام.
انتابت الرهبة العبة التنس البلجيكية العائدة جوستني 
هينان في نهائي دورة ش��ارلروا االستعراضية للتنس، التي 
سجلت ظهورها األول في املالعب بعد غياب 18 شهرا. فازت 
هينان )27 س��نة( على االيطالية فالفيا بينيتا 6-4 و6-4 أمام 

3 آالف متفرج.
سجل املجري الزلو تشيه رقما قياسيا عامليا جديدا 
في سباق 400 م متنوعة قدره 3.57.27 دقائق في اسطنبول 
في نهائي الس����باق ضمن بطولة أوروبا للسباحة داخل 

حوض صغير.
أعلن جنم رياضة الغولف االميركي تايغر وودز انه قرر 
االبتعاد عن الرياضة ألجل غير مسمى لالهتمام بعائلته وانقاذ 
زواج��ه بعد اعترافه بخيانة زوجته.  وقال وودز على موقعه 
على شبكة االنترنت »انني ادرك بعمق ما سببه عدم اخالصي 
من خيبة وألم للكثير من الناس خصوصا زوجتي وولدي«.

فش����لت بطلة التزلج األملانية كالوديا بيشتاين في 
التأهل لدورة األلعاب األوملبية الشتوية »فانكوفر 2010« 
خالل لقاء للتزلج ضمن منافس����ات كأس العالم مبدينة 
سولت ليك سيتي األميركية، والذي متكنت من املشاركة 
فيه بقرار من محكمة سويس����رية في اللحظات األخيرة، 

رغم عقوبة اإليقاف املفروضة على بيشتاين.
قررت حكومة والية نيجر بش��مال نيجيريا تبنى خطة 
منهجية لالرتقاء بكرة القدم واكتش��اف املوهوبني في اللعبة 
ورعايتهم وس��تبرم حكومة الوالية مطلع العام القادم مذكرة 
تفاهم مع نادى ريال مدريد االسبانى لكى يجهز العبي منتخبي 

حتت 15 وحتت 17 سنة
قررت اللجنة التنفيذية في االحتاد األوروبي لكرة 
القدم خالل اجتماعها في مدينة فونش����ال البرتغالية اال 
جت����ري أي تعديل بش����أن املدن األوكراني����ة االربع التي 
ستستضيف نهائي كأس اوروبا 2012 مشاركة مع پولندا، 
عل����ى ان تكون املباراة النهائية ف����ي كييڤ في األول من 

يوليو 2012. 

»NBA« فينيكس ال يخسر على أرضه بفضل ناش وستوديماير في الـ
قاد الثنائي ستيف ناش وأماري ستودمياير فينيكس صنز الى 
الفوز على اورالندو ماجيك وصيف املنطقة الشرقية 106-103 في 

أقوى مباريات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
على ملعبه »يو أس ايروايز س����نتر« في فينيكس، حقق صنز 
فوزه الثامن عل����ى التوالي على أرضه وبقي الفريق الوحيد دون 
خسارة امام جماهيره، اثر تألق صانع األلعاب الكندي ناش مسجال 
20 نقطة، 18 متريرة حاس����مة و7 متابعات، والعمالق ستودمياير 
صاحب 28 نقطة و10 متابعات وبطل سلة الفوز الساحقة قبل 6.9 
ثوان على نهاية الوقت، كم����ا اضاف جاريد دادلي 19 نقطة بينها 

4 ثالثيات.
وواصل ميامي سقطاته على أرضه هذه املرة أمام داالس مافريكس 
متصدر مجموعة اجلنوب الغربي 93-106 على ملعبه »أميريكان 

ايرالينز أرينا« في ميامي أمام 703ر18 متفرجني.
وحقق لوس اجنيلي����س ليكرز حامل اللقب فوزا متوقعا على 
مينيسوتا متبروولفز أحد اضعف الفرق هذا املوسم 104-92 على 

ملعبه »ستيبلز سنتر« أمام 18.997 متفرجا.
وأنقذ ليبرون جيمس كليفالند كافالييرز من اخلسارة الثالثة 
على التوالي وقاده الى الفوز على ضيفه بورتالند ترايل باليزرز 

104-99 على ملعب »كويكن لونز أرينا« في كليفالند أمام 20.562 
متفرجا.

وفي باقي املباريات، فاز انديانا بيسرز على نيوجيرسي نيتس 
107-91، وهيوسنت روكتس على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 96-
91، واتالنتا هوكس على تورونت����و رابتورز 111-89، ونيويورك 
نيكس على نيو اورليانز هورنتس 113-96، وشيكاغو بولز على 
غولدن ستايت ووريرز 96-91 بعد التمديد، وأوكالموما ثاندر على 
ممفيس غريزليز 102-94، وسان انطونيو سبيرز على تشارلوت 

بوبكاتس 85-104.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السادسة عشرة(

شو سبورت 71ليڤربول � أرسنال

إسبانيا )المرحلة الرابعة عشرة(
7بلد الوليد � ملقة

7خيتافي � تينيريفي

7امليريا � ديبورتيڤو

7راسينغ � خيريز

اجلزيرة الرياضية +74أوساسونا � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +92اتلتيكو مدريد � ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +112خيخون � اشبيلية

إيطاليا )المرحلة السادسة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +56اتاالنتا � انتر ميالن

5كاتانيا � ليڤورنو

اجلزيرة الرياضية +57كييڤو � فيورنتينا

اجلزيرة الرياضية +54التسيو � جنوى

اجلزيرة الرياضية +51ميالن � باليرمو

5بارما � بولونيا

5سيينا � اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +10:451سمبدوريا � روما

ألمانيا )المرحلة السادسة عشرة(
دبي الرياضية 5:302ماينتس � شتوتغارت

دبي الرياضية 7:302ڤولفسبورغ � دورمتوند

فرنسا )المرحلة السابعة عشرة(
7موناكو � ليل

اجلزيرة الرياضية +78سان جرمان � سانت اتيان

7سوشو � غرونوبل

7تولوز � مونبيلييه

اجلزيرة الرياضية 112ليون � بوردو


