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اجلمعة 9 مارس 2012

أذربيجان وجورجيا الستضافة »يورو 2020«الرياضية
اعلن الرئيس اجلورجي ميخائيل ساكاشفيلي ان بالده تعتزم الترشح الستضافة نهائيات كأس اوروبا 2020 
مشاركة مع جارتها اذربيجان. وجاء اعالن الرئيس اجلورجي امام البرملان االذربيجاني حيث يقوم حاليا 
بزيارة لباكو. وسيعلن اسم البلد الذي سيحظى بشرف استضافة النهائيات القارية في 2014، وهناك العديد 
من امللفات املطروحة لكن بشكل غير رسمي، بينها 6 ملفات مشتركة وهي البوسنة ـ كرواتيا ـ صربيا، 
والتشيك ـ سلوڤاكيا، ورومانيا ـ بلغاريا او رومانيا ـ املجر، وجمهورية ايرلندا ـ اسكوتالندا ـ ويلز، اضافة 
الى اذربيجان ـ جورجيا، مقابل 3 ملفات منفردة لهولندا وتركيا وبلجيكا.
 وتقام النسخة املقبلة في پولندا واوكرانيا الصيف املقبل على ان تقام نسخة 2016 في فرنسا.

تأهل تاريخي البويل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بعد إقصائه ليون

ميسي »ينفجر« على ليڤركوزن

إنتر »على احملك« أمام كييڤو.. وتعادل يوڤنتوس وبولونيا

ليون الفرنس���ي بالف���وز عليه 
ب���ركالت الترجيح 4-3 النتهاء 
الوقت االصل���ي بتقدم أصحاب 
األرض 1-0، وهي النتيجة التي 
انتهى عليها لقاء الذهاب ملصلحة 

الفريق الفرنسي.
وكانت بداية ابويل مثالية، إذ 
أطلق املواجهة من نقطة الصفر 
منذ الدقيقة 9 عب���ر البرازيلي 
غوستافور ماندوكا الذي وصلته 
الكرة من عرضية لكوس���تاس 
خاراملبيديس فسددها بيسراه 
من مس���افة قريب���ة بعيدا عن 
متناول احلارس هوغو لوريس، 
مسجال هدفه الثالث في املسابقة 

هذا املوسم.
 وفي الشوط الثاني كاد علي 
سيسوكو ان يهدي ابويل الهدف 
الثان���ي عندما ارتدت الكرة منه 
عن طري���ق اخلطأ من العارضة 
بعد عرضية من البرتغالي هلدر 

سوزا )56(.
النتيجة على حالها  وبقيت 
حتى انتهاء الدقائق التس����عني 
فلجأ الفريقان إلى التمديد الذي 
شهد طرد صاحب الهدف ماندوكا 
حلصوله على إنذار ثان )115( دون 
أي يطرأ أي تعديل على النتيجة، 
فكان����ت ركالت الترجيح احلكم 
الطرفني وابتس����م  الفاصل بني 
احل����ظ البويل بعدم����ا تصدى 
احلارس القبرصي لركلتي الشاب 
الكسندر الكازيت، صاحب هدف 
مباراة الذهاب، وباستوس، حارما 
الفريق الفرنسي من بلوغ ربع 
النهائي للمرة الثانية في املواسم 
الثالثة االخيرة، فيما تواصلت 
الذي  املغامرة احلامل����ة لفريقه 
كان أول فريق قبرصي يتخطى 
دور املجموعات من املس����ابقة 
االوروبية األم بعدما فاجأ اجلميع 
بتصدره مجموعته أمام زينيت 
سان بطرسبرغ الروسي وبورتو 
البرتغالي وشاختار دانييتسك 

االوكراني. 

بك���رة أطلقها من حدود املنطقة 
إلى الزاوية اليمنى العليا ملرمى 
لين���و )85(، ليصبح أول العب 
يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة 
منذ انطالق دوري األبطال موسم 
1993/1992، وأول العب يحقق هذا 
األمر في املسابقة بحلتيها القدمية 
واجلديدة منذ موسم 1980/1979 
حني حقق ذلك الدمناركي سورن 
ليرب���ي خ���الل مب���اراة اياكس 
امستردام الهولندي مع اومونيا 
القبرصي )10-0( في كأس االندية 

االوروبية البطلة.
وف���ي الثواني االخيرة جنح 
البديل كرمي بلعرابي في تسجيل 
الهدف الشرفي لليڤركوزن بعد 
متريرة من س���اميون رولفس 

.)90(

إنجاز تاريخي البويل

وعلى ملعب »جي اس بي« في 
القبرصية نيقوسيا،  العاصمة 
تواصلت مغامرة ابويل نيقوسيا 
الذي بلغ ربع النهائي للمرة االولى 
في تاريخه بعدما أطاح بضيفه 

الذي اهتزت شباكه للمرة الرابعة 
في الدقيقة 56 عبر االرجنتيني 
اآلخر كريستيان تيلو )20 عاما( 
الذي جن���ح وبعد دقيقتني فقط 
على دخوله بدال من انييستا من 
إضافة الهدف الرابع اثر متريرة 

من فابريغاس.
وتواصل املهرجان التهديفي 
لبرشلونة وميسي حني أضاف 
الرابع  النجم االرجنتيني هدفه 
في املباراة مس���تفيدا من خطأ 
لينو الذي افلت الكرة من يديه 
العالم  فتابعها أفضل العب في 

داخل الشباك.
ولم ينتظر النادي الكاتالوني 
كثيرا ليضيف هدفه الس���ادس 
عبر تيلو الذي افتتح مش���واره 
االوروبي بأفضل طريقة ممكنة 
بعدما أضاف هدفه الش���خصي 
الثاني اثر عرضية من البرازيلي 
دانيي���ل الفي���ش )62(، قبل ان 
يختتم ميسي مهرجانه التهديفي 
بهدفه الش���خصي اخلامس في 
اللقاء والثاني عشر في 8 مباريات 
خاضها في نسخة هذا العام وذلك 

فحولها جيرار بيكيه برأسه لكن 
لينو تألق مجددا وانقذ فريقه، 
قبل ان ينحني بعد دقيقتني فقط 
أمام ميس���ي الذي كسر مصيدة 
التسلل بتمريرة من تشافي اثر 
هجمة مرتدة س���ريعة وانفرد 
الذي خرج  باحلارس االملان���ي 
من مرماه لقط���ع الطريق عليه 
لكن النج���م االرجنتيني لعبها 
من فوقه بحنك���ة وأودع الكرة 

في الشباك.
ثم ضرب ميسي الدفاع مجددا 
ف���ي الدقيقة 43 وس���جل هدفه 
الثاني عندما وصلته الكرة من 
اندريس انييستا فاستلمها على 
اجلهة اليمنى للمنطقة االملانية 
ثم تالع���ب بثالثة مدافعني قبل 
ان يسدد بيس���راه أرضية على 

ميني لينو.
وفي الشوط الثاني عزز ميسي 
تقدم صاح���ب االرض وأضاف 
الهدف الثالث له في اللقاء بعدما 
كسر مصيدة التسلل اثر متريرة 
من فابريغاس قبل أن يلعب الكرة 
بحنكة رائع���ة فوق لينو )50( 

واصل برش���لونة االسباني 
حملة الدفاع ع���ن لقبه بنجاح 
وبلغ ال���دور رب���ع النهائي من 
مس���ابقة دوري أبط���ال أوروبا 
لكرة القدم للمرة اخلامسة على 
التوالي باكتس���احه ضيفه باير 
ليڤركوزن االملاني 7-1 على ملعب 
»كامب نو« في إياب الدور الثاني، 
وذلك بفضل خماس���ية لنجمه 

االرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان برشلونة قطع أكثر من 
نصف الطريق نحو بلوغ الدور 
ربع النهائي للموسم اخلامس على 
التوال���ي، بعد عودته من ملعب 
ليڤركوزن بف���وز ثمني 3-1 في 

مباراة الذهاب.
وحافظ برشلونة على سجله 
املميز أمام الف���رق االملانية في 
ملعبه، إذ خرج فائزا باملواجهة 
العاش���رة على التوالي مع فرق 
من ال� »بوندسليغه« على ملعب 
»كامب نو«، علم���ا ان أول هذه 
السلسلة كان في هذه املرحلة من 
املسابقة أمام شتوتغارت )0-4( 
خالل موسم 2010/2009، كما انه 
حافظ على س���جله اخلالي من 
املباريات األوروبية  الهزائم في 
ال� 14 االخيرة التي خاضها بني 
جمهوره )12 فوزا وتعادالن منذ 

أكتوبر 2009(.
وكان برشلونة الطرف االفضل 
في الشوط االول من اللقاء وحصل 
على بعض الفرص أبرزها مليسي 
الذي توغل في اجلهة اليمنى قبل 
ان يسدد من زاوية ضيقة فصدها 
احل���ارس برناردلين���و ببراعة 
الكرة سقطت عند شيسك  لكن 
فابريغاس الذي حاول متابعتها 
في الش���باك، اال انه سددها في 

الدفاع )10(.
ثم حصل النادي الكاتالوني 
على فرصة أخ���رى في الدقيقة 
24 عندما انبرى القائد تش���افي 
هرنانديز لركلة حرة في اجلهة 
اليسرى لعبها إلى داخل املنطقة 

الس���ابعة  تفتت���ح املرحلة 
والعشرون من الدوري االيطالي 
لكرة القدم اليوم بلقاءين، حيث 
يلتق���ي نابول���ي اخلامس مع 
كالياري، فيما يخوض انتر ميالن 
مباراة مصيرية ملدربه كالوديو 
رانييري ام���ام مضيفه كييڤو، 
وذلك ألن »نيراتزوري« لم يذق 
طعم الفوز في مبارياته السبع 
األخي���رة )5 هزائم وتعادالن(، 
اي منذ تغلبه على جاره ميالن 

)1-0( في 15 يناير املاضي.
وكان يوڤنتوس فش���ل في 
اس���تعادة الصدارة من غرميه 
اللقب  التقليدي مي���الن حامل 
بعدما اكتفى بالتعادل للمباراة 
الثالثة على التوالي واخلامسة 
في آخر ست مباريات وهذه املرة 

)60( واليسيو سيرتشي )72(، 
وتشزينا مع ضيفه كاتانيا 0-0 
في لقاء خاضه االول بعش���رة 
العبني منذ الدقيقة 21 بعد طرد 
داني���ال بوديل قب���ل ان يطرد 
االرجنتيني سيرجيو امليرون 
الوقت بدل  ف���ي  من الضيوف 

الضائع.

ألمانيا

ش���توتغارت  يخ���وض 
اختبارا سهال عندما يستضيف 
كايزرسالوترن اليوم في افتتاح 
املرحل���ة ال���� 25 م���ن الدوري 

األملاني.
املركز  ويحتل ش���توتغارت 
الثامن برصي���د 32 نقطة، فيما 
يقبع كايزرسالوترن في املركز 

ال�18 األخير برصيد 19 نقطة.

فرنسا

يحل مرس���يليا ضيفا على 
اجاكسيو اليوم في افتتاح املرحلة 

ال�27 من الدوري الفرنسي.

كأس إنجلترا

اكتمل عقد الدور ربع النهائي 
من مسابقة كأس اجنلترا لكرة 
الق���دم بعدم���ا جن���ح توتنهام 
في حتويل تخلف���ه امام ضيفه 
املتواضع ستيفينيدج من الدرجة 
الثالثة الى فوز 3-1 في مباراة 

معادة من الدور ثمن النهائي.
وكاد توتنهام ان يحرج مجددا 
امام ضيفه املتواضع الذي اجبره 
عل���ى خوض هذه املب���اراة بعد 

ان تعادل معه ف���ي اللقاء االول 
0-0، وذلك ألن الفريق اللندني 
تخلف في الدقيقة 4 بهدف سجله 
جويل بايروم م���ن ركلة جزاء، 
لكن جيرماي���ن ديفو متكن من 
ادراك التعادل في الدقيقة 27 قبل 
ان يتقدم الفري���ق اللندني عبر 
التوغولي اميانويل اديبايور في 
الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ثم متكن 
ديفو من اضافة هدف االطمئنان 
في الدقيقة 75. ويلتقي توتنهام 
في رب���ع النهائي م���ع بولتون 

واندررز في 17 اجلاري.
املباريات األخرى  ان  يذك���ر 
في ربع النهائي، جتمع ايفرتون 
بسندرالند، وتشلسي بليستر 
س���يتي، وليڤرب���ول بس���توك 

سيتي.

امام مضيف���ه بولونيا 1-1 في 
مباراة مؤجلة.

وف���ي مبارات���ني مؤجلتني 
أخري���ني، تع���ادل بارم���ا مع 
فيورنتين���ا بهدفني للنيجيري 
االصل ستيفانو اوكاكا تشوكا 
)28( وسيباستيان جوفينكو 
)87 من ركلة جزاء(، مقابل هدفني 
للصربي ماتيا ناستاس���يتش 

)ا.ف.پ( النجم االرجنتيني ليونيل ميسي.. بقي أن يسجل بيديه في مرمى ليڤركوزن 

املديح ينهال على ميسي
لم تكد متر الساعات االولى من صباح امس 

حتى انهالت عبارات االشادة على النجم 
االرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 5 

اهداف قاد بها برشلونة االسباني الى الفوز 
على ضيفه باير ليفركوزن االملاني 7 ـ 1 

في اياب دور الـ »16« ببطولة دوري ابطال 
اوروبا.

ومبجرد خروج ميسي من ارض ملعب 
»كامب نو« عقب املباراة، والكرة حتت ذراعه 

وترتسم االبتسامة املتواضعة على وجهه 
الصبياني، بدأت عبارات االشادة بنجوميته، 

وتألقه ضمن صفوف الفريق االسباني.
وكتب مهاجم مان يونايتد االجنليزي واين 

روني، في حسابه مبوقع »تويتر« على 
االنترنت »انه )ميسي( االفضل على االطالق 

بالنسبة لي«.
بينما تساءل مهاجم اتلتيكو مدريد راداميل 

فالكاو قائال: »هل ميسي العبا حقيقيا أم 
شخصية بالي ستيشن؟«.

ووجد املدير الفني لبرشلونة جوسيب 
غوارديوال صعوبة في ايجاد كلمات يصف 

بها اداء ميسي، وقال: »لقد شاهدنا عرضا من 
نوع خاص له في ليلة غير عادية. فتسجيل 5 

اهداف ليس أمرا سهال«.
ومن جانبه علق املدير الفني لباير ليفركوزن 
روبن دات قائال: »حقا ال توجد كلمات ميكن 

ان توصف بها طريقة لعبه، انه العب من 
طراز فريد. حتى بدون ميسي، يعد برشلونة 

افضل فريق في العالم، وبوجوده يبدو 
الفريق من مجرة فضائية اخرى.

وقبل املباراة، قال الرئيس الفخري لنادي 
بايرن ميونيخ وأسطورة الكرة االملاني 

فرانتس بكنباور »ميسي عبقري«، ولديه 
كل شيء فمن ناحية هو العب مهاري وذكي 

للغاية، ويلعب بقدمه اليسرى مثل دييجو 
مارادونا. وجذبت صحيفة »سبورت« االنتباه 

بشكل كبير عندما ذكرت ان ميسي كان 
يعاني قبيل املباراة من صداع واضطر لتناول 

االسبرين، وكتبت »أسبرين املعجزات«.

رونالدو يعترف بتأخر البرازيل 

ضغوط أوروبية على بالتر

»األوروبي« يتهم ڤينغر بسوء التصرف

بودولسكي في طريقه إلى أرسنال

ڤان بيرسي على رادار مان سيتي

اعترف النجم البرازيلي املعتزل رونالدو، أحد قيادات 
اللجنة املنظمة لبطولة كأس العالم عام 2014، بأن السكرتير 
العام لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جيروم فالكه كان 

محقا في انتقاده لتأخر بالده في التحضير للمونديال.
في مقابلة مع ش���بكة »بانديرانتي���س« التلفزيونية 
البرازيلية، قلل املهاجم الس���ابق امللقب ب� »الظاهرة« من 
اجلدل املثار جراء تصريح���ات فالكه اجلمعة املاضي في 
لندن، والت���ي قال فيها إن البرازيليني س���يحتاجون إلى 
»ركلة في املقعدة« من أجل تسريع ايقاعهم في االستعدادات 
ملونديال 2014. وقال رونالدو »رمبا ترجمت تصريحاته 
بشكل سيئ. هو نفسه اعتذر للشعب البرازيلي. كان أمرا 
مؤسفا، لكنه ال ينفي أن احلق كان معه كي يجأر بالشكوى«. 
 وذكر رونالدو أن البرازيل وعدت فيفا بتطبيق ما يعرف

ب� »القانون العام للمونديال« منذ وقت طويل، ولم يتجاوز 
مش���روعه سوى الثالثاء املاضي عملية التصويت األولى 
في البرملان، وأن »هناك تأخيرات في أعمال البنى التحتية 

أيضا في مطارات وشبكات نقل وفنادق«.

طلب املجلس األوروبي من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
التحقيق في إعادة انتخاب جوزيف بالتر رئيسا لألخير.

ومت الكشف في ستراسبورغ عن بيان للجنة الثقافة باملنظمة، 
يطالب بتوضيح ما إذا كان بالتر قد اس����تخدم منصبه من أجل 
»احلصول على مزايا غير شرعية«. وأعيد انتخاب بالتر، الذي 
يرأس »فيفا« منذ عام 1998، في يونيو من العام املاضي، لوالية 
جديدة تستمر 4 أعوام، في انتخابات امتألت باتهامات بالفساد 
وانتهى األمر به فيها كمرشح وحيد بعد انسحاب منافسه القطري 
محمد بن همام. كما طلب املجلس األوروبي من »فيفا« توضيح 
الفضائح املختلفة التي أساءت في األعوام األخيرة إلى صورة 

»فيفا« وكرة القدم العاملية.

اته���م االحتاد االوروب���ي لكرة القدم مدرب ارس���نال 
االجنليزي، الفرنسي ارسني ڤينغر، بسوء التصرف بسبب 
تصريحاته بش���أن احلكام عقب خروج فريقه من دوري 
أبط���ال اوروبا على يد ميالن االيطال���ي. ويواجه ڤينغر 
االن احتمال ايقافه االوروبي للمرة الثالثة في عام واحد 
بعدما اتهم احلكم دامير سكومينا باحتساب ركالت حرة 
كثيرة جدا مليالنو في مباراة االياب التي فاز بها ارسنال 
3 � 0 الثالثاء املاضي. ودخل ڤينغر في مشادة مع احلكم 
الس���لوفيني في نهاية ليلة مخيبة لالمال شهدت خروج 
ارس���نال من البطولة االوروبية بع���د هزميته 4 � 3 في 
مجموع مباراتي دور الس���تة عشر رغم انتصاره الرائع 

في ستاد االمارات.
وستحقق جلنة الرقابة واالنضباط في االحتاد االوروبي 

لكرة القدم في هذا األمر في 29 اجلاري.

ذكرت صحيفة »بيلد« األملانية ان املهاجم الدولي األملاني 
لوكاس بودولسكي سينتقل في نهاية املوسم من كولن الى 

أرسنال االجنليزي مقابل 13 مليون يورو.
ولم يؤكد كولن الذي يقبع حاليا في املركز الرابع عش���ر 
في الدوري االملاني، معلومات »بيلد« التي ذكرت ان الالعب 
توصل الى اتفاق مع النادي اللندني حول عقد ميتد ل� 4 أعوام 
مقابل راتب سنوي يصل الى 7 ماليني يورو، كاشفة ان كولن 
يطالب ب� 18 ملي���ون يورو من اجل التخلي عن هدافه الذي 
سجل 16 هدفا في 20 مباراة خاضها في الدوري هذا املوسم، 

اي اكثر من نصف اهداف فريقه )31 هدفا(.

أكد املدرب االيطالي روبرتو مانشيني اهتمام فريقه مان 
سيتي، متصدر الدوري االجنليزي، بخدمات املهاجم الدولي 
الهولندي روبن ڤان بيرسي لكنه استبعد أال يتوصل األخير 
الى اتفاق مع فريقه احلالي أرسنال من أجل متديد عقده مع 

النادي اللندني.
وينتهي عقد ڤان بيرسي )28 عاما( مع أرسنال عام 2013 
إال ان عددا من األندية أعربت عن اهتمامها بخدماته، مستندة 
ال���ى عدم رغبته بالدخول حاليا ف���ي مفاوضات مع النادي 

اللندني بشأن متديد عقده.

متفرقات عاملية
٭ اكدت حكومة غامبيا إنها لن تتراجع عن قرارها بحل 
احت���اد كرة القدم في البالد الذي قد يدفع االحتاد الدولي 
للعب���ة )فيفا( الى فرض حظر على مش���اركة منتخبات 

وأندية البالد في املسابقات الدولية.
٭ عاود العب الوسط الدولي األملاني باستيان 

شفاينشتايغر متارينه الكاملة مع فريقه بايرن ميونيخ، 
وذلك للمرة االولى منذ تعرضه لتمزق في أوتار كاحله في 

الثامن من فبراير املاضي. وكان العب الوسط البالغ من 
العمر 27 عاما عاود متارينه املنفردة األسبوع املاضي قبل 

ان مينح الضوء األخضر لالنضمام الى زمالئه.
٭ أعلن االحتاد االسباني لكرة القدم انه أوقف قلب دفاع 
برشلونة جيرار بيكيه ملباراة واحدة وتغرميه مبلغ 600 
يورو بعد طرده السبت املاضي امام سبورتينغ خيخون 

)3 � 1( في الدوري احمللي.
٭ طلب االحتاد املاليزي لكرة القدم من »فيفا« اتخاذ إجراء 
ضد رئيس جلنة األمن االسترالي كريس ايتون بعد أن ربط 
الذي سيترك االحتاد الدولي هذا العام البالد بتالعب مزعوم 

في نتائج املباريات.
٭ وقع العب منتخب أملانيا السابق ارنه فريدريتش عقدا 
ملدة عام واحد مع شيكاغو فاير الذي ينافس في الدوري 

األميركي لكرة القدم للمحترفني.
٭ قال موقع »فويتبال إنترناشيونال« الهولندي إن 

املستشار احلالي لنادي تشيفاس غواداالخارا املكسيكي 
يوهان كرويف سيحاول خالل األيام القادمة في أمستردام 

إغالق اجلراح التي التزال مفتوحة في إطار »احلرب 
الشخصية« بينه وبني لويس فان غال.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
ايطاليا )املرحلة 27(

اجلزيرة الرياضية +10.451كييڤو � انتر ميالن
اجلزيرة الرياضية +10.455نابولي � كالياري

أملانيا )املرحلة 25(
دبي الرياضية 10.301شتوتغارت � كايزرسالوترن

فرنسا )املرحلة 27(
10اجاكسيو � مرسيليا

ليونيل بات أول العب 
يسجل 5 أهداف

في مباراة
واحدة أوروبيًا

بالشكل اجلديد


