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47 أعلن شينتارو إشيهارا حاكم مدينة طوكيو اليابانية امس اعتزام مدينته التقدم 
بطلب اس����تضافة لدورة األلعاب األوملبية الصيفية لعام 2020، وكانت العاصمة 
اليابانية قد تقدمت بطلب اس����تضافة ألوملبياد 2016 ولكنها خسرت أمام ريو دي 
جانيرو في اقتراع اللجنة األوملبية الدولية الذي جرى أوائل أكتوبر املاضي. وأعربت 
مدينتا هيروشيما وناغازاكي اللتان استهدفتهما القنابل الذرية خالل احلرب العاملية 
الثانية، مؤخرا عن رغبتهما في التقدم مبلف مشترك الستضافة الدورة األوملبية. 

ولكن امليثاق األوملبي ينص على إقامة أي دورة أوملبية في مدينة واحدة فقط.

فرض نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم غرامة مالية كبيرة على كل من 
مهاجمه اإليطالي لوكا طوني ومدافعه األملاني الدولي فيليب الم كعقوبات تأديبية 
عليهما وسط ما رددته وسائل اإلعالم األملانية اليوم عن وجود »أزمة« في بايرن 
أكبر أندية الدوري األملاني )بوندسليغا(. وذكر النادي في بيان له أن فيليب الم 
انتهك قواعد النادي »بطريقة صارخة وغير مقبولة« ومن ثم فرض عليه النادي 
أكبر غرامة مالية في تاريخ بايرن كما فرض النادي »غرامة قاسية« على طوني. 

ولكن النادي لم يعلن قيمة الغرامة املفروضة على كل من الالعبني.

طوكيو الستضافة أولمبياد 2020 غرامات على الم وطوني 

العب روما ماركو أندريولي يحجز الكرة أمام العب إنتر ميالن دييغو ميليتو                 )أ.پ(

10 أهداف في قمة ليون ومرسيليا المثيرة

ريال مدريد السترداد هيبته أمام كوركون 
وبرشلونة في مواجهة سهلة مع ليونيسا 

في إياب دور الـ 16من كأس اسبانيا

أحلق ليل اخلسارة الثالثة بضيفه بوردو حامل اللقب عندما 
تغلب عليه 2-0 على ملعب »س���تاديوم لي���ل متروبول« وامام 
16233 متفرجا في املرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة 
القدم. وس���جل يوهان كاباي )70( وفلوران باملون )86 من ركلة 

جزاء( الهدفني.
وبقي بوردو في الصدارة بعدما جتمد رصيده عند 25 نقطة، 
الن مطارده املباشر ليون لم يستغل تعثره وسقط في فخ التعادل 
امام ضيفه مرسيليا 5-5 في مباراة مثيرة شهدت 10 اهداف على 

ستاد »جيرالن« وامام 38018 متفرجا.

س���يكون ريال مدريد وصيف بطل الدوري االسباني مطالبا 
بتحقيق املستحيل عندما يستضيف الكوركون من الدرجة الثالثة 
اليوم على ستاد »سانتياغو برنابيو« في مدريد في اياب الدور 
ال� 16 من مس���ابقة كأس اس���بانيا وذلك في الساعة ال�  10 مساء 

بتوقيت الكويت على قناة اجلزيرة الرياضية +2.
وكان النادي امللكي مني بخسارة مذلة ذهابا قوامها 4 اهداف 
نظيفة، وهو مطالب بالفوز بخماسية نظيفة لتخطي عقبة ضيفه 
الذي تبلغ ميزانيته السنوية 1.2 مليون يورو فقط، لتفادي خروجه 
خالي الوفاض من احدى املسابقات الثالث التي ينافس على القابها 
بقوة هذا املوسم )الدوري والكأس احملليان ومسابقة دوري ابطال 
اوروبا(، وكذلك جتنب سيناريو املوسم املاضي عندما خرج على 

يد فريق اخر من الدرجة الثالثة وهو ريال يونيون.
وقال كاكا صاحب هدف رائع في مرمى اتلتيكو مدريد السبت 
املاضي افتتح به النتيجة )3-2( « من أجل سمعة وتاريخ ريال 

مدريد يجب ان نتخطى هذا الدور«.
في املقابل، يخوض برشلونة حامل اللقب اختبارا سهال امام 
ضيفه كولتورال ليونيسا وذلك في الساعة ال�  12 بتوقيت الكويت 
على قناة اجلزيرة الرياضية +2.على الرغم من غياب الفرنسيني 
تييري هنري واريك ابيدال واالوكراني تشيغرينسكي اللتزامهم 
مع منتخبي بالدهم في امللحق االوروبي املؤهل الى نهائيات كأس 

العالم 2010.

تعادل هامبورغ وبريمن خدم ليڤركوزن

تونتي أنشكيده يسقط أياكس

سقط هامبورغ وڤيردر برمين في فخ التعادل، االول امام مضيفه 
هانوڤر 2-2، والثاني امام ضيفه بوروسيا دورمتوند 1-1 في ختام 

املرحلة الثانية عشرة من بطولة املانيا.
وفشل هامبورغ وڤيردر برمين في اعادة الفارق الى نقطة واحدة 
بينهم���ا وبني باير ليڤركوزن املتصدر والذي كان تغلب على ضيفه 

اينتراخت فرانكفورت 0-4.
في املباراة االولى، كان هامبورغ البادىء بالتس���جيل بواسطة 
املدافع مارس���يل يانس���ن في الدقيقة 15، لكن هانوڤر ادرك التعادل 

عبر العاجي ديدييه كونان يا في الدقيقة 26.
ومنح االسباني اخليرو ايليا التقدم لهامبورغ مجددا في الدقيقة 
44، وفي الوقت الذي كان فيه الضيوف في طريقهم الى الفوز حصل 
اصحاب االرض على ركلة جزاء انبرى لها التشيكي ييري ستاينر 

بنجاح مدركا التعادل )88(.
وفي الثانية، تقدم ڤيردر برمين بهدف ملسعود اوزيل في الدقيقة 
36، لكن الضيوف ادركوا التعادل عبر االرجنتيني لوكاس باريسو 

في الدقيقة 64.
وانفرد هامبورغ وڤيردر برمين باملركز الثاني بعدما رفع كل منهما 

رصيده الى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة امام شالكه.
وفي مباراة ثالثة، خسر هرتا برلني امام كولن بهدف وحيد سجله 

السلوفيني ميليفوي نوفاكوفيتش في الدقيقة 79.

احتفظ تونتي انشكيده بصدارة الدوري الهولندي بتغلبه على 
ضيفه اياكس امستردام 1-صفر في قمة املرحلة الثالثة عشرة.

ورفع تونتي انش���كيده رصيده الى 35 نقطة بفارق 6 نقاط 
امام اياكس الثالث، وبفارق نقطتني امام ايندهوفن الثاني والذي 
انتزع فوزا كبيرا من مضيفه دن هاغ بخمس���ة اهداف للسويدي 
اوال تويفون���ن )10 و14 و42 و73( واملغرب���ي عثمان بقال )51( 
مقاب��ل هدف للفرنس���ي كرمي س���لطاني )90(. وعزز فيينورد 
موقعه ف��ي املركز الرابع بتعادله مع مضيفه الكمار حامل اللقب 
بهدف للعاج��ي سيكو سيسيه )5( مقابل هدف لالسترالي بريت 

هومل��ان )55(.
وسقط اوتريخت اخلامس امام ضيفه هيرينفني بهدفني لتيم كورنيليس 
)81( والزامب���ي جاكوب مولنغا )90( مقابل ثالثة اهداف للس���ويدي 

فيكتور ايلم )15( والتشيكي مايكل بابادوبولوس )68 و78(.

د األجنحة! سيِّ
عبداهلل العنزي 

يقول الشاعر صالح دبشة:
كلما قلت ألبي في طعامنا شيء مقتول! 
كان يصفعني بشدة ويجيب: لكي نعيش؟

وفي البطولة االجنليزية اذا كنت من مشجعي تشلسي وليڤربول 
وارسنال او مانشستر سيتي واردت ان »تعيش« على 

أمل احراز اللقب االغلى في نهاية املوس��م فعليك 
رؤية مدرب مان يونايتد العجوز االسكوتلندي 

الس��ير اليكس فيرغس��ون يخرج مطأطئ 
الرأس من امللعب مرارا وتكرارا واال فإن 
اللقب سيؤول في النهاية الى خزانة ملعب 

اولد ترافولد.
ومباراة تشلسي ومان يونايتد مساء 
امس االول فرصة ثمينة لكل املتربصني 
بالشياطني احلمر لكي يوجهوا اسهمهم 
الى الفريق الذي رغم مشواره غير 
السيئ بالدرجة الكبيرة هذا املوسم، اال 
انه يرسم الكثير من عالمات االستفهام 
نحو تأثي��ر غياب البرتغالي املوهوب 

كريستيانو رونالدو على الفريق، فحتى 
املباريات التي اس��تطاع اليونايتد فيها 

حتقيق الفوز كان هناك ش��يء »مقتول« 
في اداء الفريق، واذا ما س��ألت »الش��ايب« 

فيرغسون عن اس��باب بيعه يجيبك مسرعا: 
بعناه لكي »نعيش«.

كان زماااان.. حينم��ا اليبالي جماهير املان بتخلف 
فريقهم في الدقائق االخيرة من عمر املباراة فهناك رونالدو الذي 

باستطاعته تسلم الكرة وجتاوز ثالثة مدافعني في آن واحد ويركنها 
بالش��باك، جماهير اليونايتد اآلن بانتظار مس��اعدة من خارج ال� 11 
العبا في تشكيلة الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية مثل مدافع سندرالند 

انتوان فرديناند الذي س��جل مبرمى فريق��ه بالدقيقة 93 او احلكم 
مارتني اتكينسون وهو يحتسب دقيقتني بخالف الوقت بدل الضايع 
حتى يحرز مايكل اوين الهدف مبرمى مانشستر سيتي في حني ان 
رونالدو سجل 6 اهداف من اصل 18 له في املوسم املاضي في الدقائق 
العشرين االخيرة من عمر املباريات، هذا باالضافة الى انه احرز 
حتى املرحلة ال� 12 من املوسم املاضي 10 اهداف اي اقل 
ب���4 اهداف فقط مما احرزه مهاجمو املان الثالثة 

روني واوين وبرباتوف هذا املوسم.
منذ قرن من الزمان الى اآلن اي منذ عام 
1888 عندما حقق نادي بيرس��تون لقب 
اول دوري في اجنلترا لم يستطع اي 
ناد على ط��ول هذا الوقت ان يحقق 
اللقب 4 مرات على التوالي، والفرصة 
كانت سانحة لليونايتد في حتقيق 
ما عجز عنه اآلخ��رون كونه بطل 
املواس��م الثالث��ة الس��ابقة، اال ان 
طموحات اليونايت��د في »العيش« 
على امل حتقيق ما عجز عنه اآلخرون 
اصبحت »مقتولة« برحيل رونالدو 
الذي سجل وحده في املواسم الثالثة 

السابقة 66 هدفا.
حالة فيرغسون هذا املوسم وهو احلالم 
بتحقيق اللقب الرابع على التوالي حيث يرى 
بعينه ابتعاد البلوز بفارق 5 نقاط وابتعاد جنمه 
االول رونالدو عن الفريق وذهابه الى مدريد تبدو 

مثل ما قاله دبشة:
انظر اليهم من بعيد، باسطا ذراعي 

انا القصي 
د االجنحة ...سيِّ
هف..هف..هف

بيكام ينسحب وجيرارد وأوين خارج تشكيلة إنجلترا 

غياب توريس أمام إسبانيا واألرجنتين
اس����تدعى مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي 
امس تشكيلة من 23 العبا للمباراتني الوديتني امام 
االرجنتني في مدريد والنمس����ا في ڤيينا، ويغيب 
عن التشكيلة مهاجم ليڤربول االجنليزي فرناندو 

توريس، فيما وجهت الدع����وة للمرة االولى الى 
جناح اشبيلية خيسوس نافاس )24 عاما( الذي 
يحقق مش����وارا رائعا مع فريقه في بداية املوسم 

احلالي.

روما »تعتقل« إنتر وميالن يهزم التسيو
فوز صعب ألشبيلية على ڤياريال وڤالنسيا يتخطى سرقسطة

س���قط انتر ميالن حام���ل اللقب 
في االعوام االربع���ة االخيرة في فخ 
التعادل ام���ام ضيفه روما 1 - 1 على 
ستاد »جوزيبي مياتزا« في قمة املرحلة 
الثانية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة 

القدم.
ال���ذي  العاصم���ة  وكان فري���ق 
خ���اض املب���اراة ف���ي غي���اب قائده 
وجنمه فرانشيس���كو توتي املصاب 
واالرجنتيني نيكوال بورديسو واملدافع 
البرازيلي جوان، البادىء بالتسجيل 
بواسطة الدولي املونتينيغري ميركو 
فوس���ينيتش في الدقيقة 13 بضربة 
رأسية من داخل املنطقة سكنت الزاوية 
اليمنى البعي���دة للحارس البرازيلي 
جوليو س���يزار. وانتظر انتر ميالن 
الدقيقة 48 الدراك التعادل عندما مرر 
الصربي ديان ستانكوڤيتش كرة الى 
الكاميروني صامويل ايتو داخل املنطقة 
فهيأها لنفسه وسددها زاحفة من مسافة 

قريبة داخل املرمى.

وع���زز انت���ر مي���الن موقعه في 
الص���دارة برصيد 29 نقطة بفارق 5 
نقاط امام مطارده املباشر يوڤنتوس. 
في املقابل، خرج ميالن بفوز ثمني على 
مضيفه ممثل فريق العاصمة الثاني 
التسيو 2 - 1 وصعد الى املركز الثالث 
مستغال خسارة سمبدوريا امام مضيفه 

كالياري 0 - 2.

إسبانيا

عزز اشبيلية موقعه في املركز الثالث 
بفوزه الصعب على ضيفه ڤياريال 3 - 2 
في ختام املرحلة العاش����رة من بطولة 
اس����بانيا. وبكر اش����بيلية بالتسجيل 
بواس����طة مهاجم����ه البرازيلي لويس 
فابيانو، بيد ان الضيوف ردوا بهدفني 
للفرنسي روبير بيريس )29( وداڤيد 
فوستر توريخون )59(، قبل ان يستعيد 
اصحاب االرض توازنهم ويسجلوا هدفني 
عبر فابيانو )61( واملالي فريديريك عمر 

كانوتيه )66(.

ورفع اشبيلية رصيده الى 22 نقطة 
بفارق نقطة واحدة امام ڤالنسيا الذي 
حقق فوزا سهال على ضيفه سرقسطة 

.1 - 3
وحسم ڤالنسيا نتيجة املباراة في 
شوطها االول بتسجيله االهداف الثالثة 
عبر خوان ماتا )17( وداڤيد ڤيا )39( 

وبابلو هرنانديز )41(.
وسجل الضيوف هدف الشرف في 
الش���وط الثاني وحتديدا الدقيقة 65 
عبر الكولومب���ي ابل انريكه تابياس 
اغيار. وارتقى س���بورتينغ خيخون 
الى املركز السابع بتغلبه على ضيفه 
اسبانيول بهدف وحيد سجله الكرواتي 
مات بيليتش في الدقيقة الثالثة. ورفع 
س���بورتينغ خيخون رصيده الى 16 
نقطة بفارق االهداف امام اتلتيك بلباو 
العائد بفوز ثمني على مضيفه راسينغ 
س���انتاندر بهدفني نظيفني سجلهما 
كارلوس غوربيج���ي )31( واندوني 
اي���راوال )75 من ركلة جزاء(.وتغلب 

امليريا على ضيفه اوساسونا 2-صفر 
وحلق به الى املركز العاش���ر برصيد 
12 نقطة. وسجل خوسيه خوسيتثو 
)1( والنيجي���ري كالو اوتش���ه )89( 
الهدفني، وتعادل بلد الوليد مع خيريز 

.0 - 0

البرتغال

احتفظ س���بورتينغ براغا مبركز 
الصدارة موقتا بالرغم من خسارته امام 
مضيفه ڤيتوريا غيمارايش 0 - 1 في 
املرحلة العاشرة. وسقط بورتو الثالث 
امام مضيفه ماريتيمو فونشال بهدف 
وحيد س���جله روالندو )30 خطأ في 
مرمى فريقه(، في حني متكن ناسيونال 
ماديرا من احت���الل املركز الرابع بعد 
فوزه الكبير على مضيفه ليكشوش 
باربعة اهداف الدغار )18 و31 من ركلتي 
جزاء و75( وانس���يلمو )90( مقابل 
هدف���ني لبوغا )1( ومورايس )85 من 

ركلة جزاء(.

اعلن مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو تش���كيلة من 24 العبا للمباراة الدولية 
الودية امام البرازيل السبت املقبل في الدوحة.

ولم تتضمن القائمة العب وسط ليڤربول ستيفن جيرارد بسبب االصابة، 
وواصل كابيللو اس���تبعاده مهاجم مان يونايتد مايكل اوين رابع افضل 

هداف إلجنلترا، على الرغم من غياب املهاجمني اميل هيسكي وكارلتون 
كول بس���بب االصابة. وفضل كابيلو على اوين مهاجم سندرالند 

دارين بنت صاحب 8 اهداف هذا املوسم.
 وانس���حب ديڤيد بيكام من التش���كيلة بعد تأهل فريقه 

لوس اجنيليس غاالكسي لنهائي القسم الغربي من الدوري 
األميركي.

وقاد بيكام غاالكسي للفوز بهدف مقابل ال شيء على 
شيفاس يو.اس.ايه في إياب الدور قبل النهائي ليفوز 

3-2 في مجموع املباراتني ويتأهل للنهائي حيث 
سيواجه هيوستون دينامو يوم اجلمعة املقبل. 
ولم يكمل بيكام املباراة واستبدل في الدقيقة 78 

بعد تعرضه لكدمة في أسفل الظهر.
والالعبون هم: للمرمى: بن فوستر )مان 
يونايتد( وروبرت غرين )وست هام( وجو 
هارت )برمنغه���ام(. للدفاع: واين بريدج 
وجوليون ليسكوت )مانشستر سيتي( 
وجون تيري )تشلسي( وويس براون )مان 
يونايتد( وغلني جونسون )ليڤربول( 
وماتيو ابسون )وس���ت هام( وغاري 
كاهيل )بولتون( وس���تيفن وارنوك 
)استون ڤيال(.للوسط: غاريث باري 
وش���ون رايت فيليبس )مانشس���تر 
سيتي( واشلي يونغ )استون ڤيال( 
وفرانك المبارد )تشلسي( وديڤيد بيكام 
)لوس اجنيليس غاالكسي( وجيرماين 
جيناس وطوم هودلستون )توتنهام( 
ومايكل كاريك )مان يونايتد( وجيمس 
ميلنر )استون ڤيال(. للهجوم: واين 
روني )مان يونايتد( وجيرماين ديفو 
وبيتر كراوتش )توتنهام( ودارين بنت 

)سندرالند(.
من جهة اخرى، اعلن مدرب منتخب 
البرتغال كارلوس كيروش تشكيلة من 

23 العب���ا ملواجهة البوس���نة في 14 و18 
اجلاري ضمن امللحق.

 وضمت التش���كيلة جن���م ريال مدريد 
االسباني كريستيانو رونالدو رغم اعتراض 

النادي امللكي الذي اكد استحالة سفر مهاجمه 
الى البرتغال بس���بب اصابة في كاحله. وقال 

املدير الرياضي للنادي امللكي الدولي االرجنتيني 
السابق خورخي فالدانو ان عدم مشاركة رونالدو 

في املباريات أكبر دليل على إصابته: »اذا لم نستخدمه 
في املباريات االخيرة فهذا يعود لسبب وجيه. األطباء 

واملنطق يفرضان عليه عدم السفر الى البرتغال. نأمل 
اال نقع في مشكلة، ألن الرأي الطبي واضح«.

وبحسب وسائل االعالم البرتغالية فان ريال مدريد، الذي 
كان اقترح على االحتاد البرتغالي ارسال طبيب الى مدريد للتاكد 

من عدم قدرة رونالدو، قد يلجأ الى االحتاد الدولي ملنع مهاجمه 
من السفر الى البرتغال.

واس���تدعى كيروش العبني للمرة االولى ال���ى صفوف املنتخب هما 
العب وس���ط بنفيكا فابيو كوينتراو وحارس مرمى تشلس���ي االجنليزي 

هيالريو. ويعود الى التشكيلة مدافع ڤولفسبورغ االملاني ريكاردو كوستا بعد 
غياب ملدة عامني.


