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أعلنت االميرة هيا بنت احلسني زوجة 46
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
واألخت غير الشقيقة للعاهل االردني امللك 
عبداهلل الثاني ترشيحها خلوض انتخابات 
رئاس����ة االحتاد الدولي للفروسية لوالية 
ثانية والتي جترى في تايوان في 5 نوفمبر 

املقبل.

وكانت هيا بنت احلس����ني انتخبت في 
االول من مايو عام 2006 رئيس����ة لالحتاد 
الدولي للفروس����ية متقدمة على منافستها 
االميرة الدمناركي����ة بينيديكت بعدد كبير 
من االصوات. وقالت االميرة هيا: »تعيش 
رياضة الفروسية اوقاتا رائعة إذ تشهد منوا 
متسارعا في كافة ارجاء العالم وجتتذب اعدادا 

متنامية من املهتمني بها«. وأضافت: »لقد كان 
لي عظيم الشرف ان اتولى منصب رئيس 
الدولي للفروسية خالل السنوات  االحتاد 
االربع املاضية ويش����رفني ان تتسنى لي 
فرصة ترسيخ املكاسب والتقدم الذي متكنا 
من حتقيقه اذا م����ا اتيح لي تولي منصب 

الرئيس للمرة الثانية واألخيرة«.

هيا بنت الحسين تترشح لرئاسة االتحاد الدولي للفروسية لوالية ثانية

ماينتس يستغل تعّثر دورتموند ويستعيد صدارة »البوندسليغا«.. وروما يواصل نزف النقاط 

»المدفعجية« يضربون مانشستر بقوة .. ونصر »مكسيكي« لمان يونايتد
ايفانشيتس )70(. وفي  اندرياس 
مب����اراة اخرى، فاز ش����توتغارت 
على سانت باولي بهدفني سجلهما 
نيدرماي����ر )19( وكوزمانوفيتش 

 .)79(
وارتقى هانوڤر الى املركز الثالث 
مؤقتا بتغلبه على ضيفه كولن 2 � 
1 على ملعب »اي دبليو دي ارينا« 
في هانوڤر. وارتقى فرايبورغ الى 
املركز السادس مؤقتا بعدما حول 
تخلفه امام ضيفه كايزرسلوترن 0 
� 1 الى فوز ثمني 2 � 1. وحقق ڤيردر 
برمين ف����وزه الثاني على التوالي 
عندما س����حق مضيفه بوروسيا 
مونش����نغالدباخ 4 � 1 فصعد الى 
املركز الثامن مؤقتا.و سجل لڤيردر 
برمين ماركو مارين )8(. والبرازيلي 
ويس����لي )12(. وارون هان����ت 51. 
والبيروفي كالوديو بيتزارو )75(. 
وبير مرتيس����اكر خطأ في مرماه. 
وصعد نورمبرغ الى املركز الثاني 
عشر بتغلبه على ڤولفسبورغ 2 
� 1. وتعادل اينتراخت فرانكفورت 

مع شالكه 0 � 0.

فرنسا

أحلق مونبلييه اخلسارة األولى 
مبضيفه رين املتصدر عندما تغلب 
عليه 1 � 0 في افتتاح املرحلة العاشرة 
من الدوري الفرنسي. وتعادل سانت 
اتيان مع كاين 1 � 1. وفاز بريست 
على مضيفه بوردو 2 � 0. ولم تكن 
حال موناكو افضل من بوردو وسقط 
على ارضه امام ڤالنس����يان 1 � 2. 
وحقق نانس����ي فوزا بشق النفس 
على ضيفه لوريان ب� 1 � 0. وتغلب 
لنس على نيس 1 � 0. وصعد تولوز 
الى املركز الرابع بفوزه الثمني على 

مضيفه سوشو 3 � 1.

سرقسطة بثنائية نظيفة لنجمه 
االرجنتيني ليونيل ميسي.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 
20 نقطة بفارق نقطة واحدة امام 
غرميه التقليدي برش����لونة الذي 
انفرد باملركز الثاني مؤقتا بفوزه 
الثم����ني على مضيفه سرقس����طة 
صاحب املركز األخير بثنائية جديدة 
مليسي.  ورفع ميسي رصيده الى 93 
هدفا في 150 مباراة حتى اآلن في 
الدوري في 5 اعوام مع برشلونة 
وحتديدا منذ بدايته معه موس����م 

.2005 � 2004
 وواصل ڤالنسيا نتائجه املخيبة 
ومني بخسارته الثانية على التوالي 
الدوري  واألولى على ارض����ه في 
وكانت امام مايوركا 1 � 2. وتختتم 
املرحلة اليوم بلقاء ريال سوسيداد 

مع ديبورتيفو ال كورونا.

 ألمانيا

استعاد ماينتس صدارة بطولة 
املانيا لكرة القدم بفوزه الثمني على 
باير ليفرك����وزن 1-0 في عقر دار 
االخير واس����تغل في الوقت ذاته 
تعثر بوروس����يا دورمتوند على 
ملعبه امام هوفنهامي 1-1 في ختام 
املرحلة التاسعة مساء امس. ورفع 
ماينتس رصيده الى 24 نقطة مقابل 
22 لدورمتوند. سجل هدف ماينتس 

وس����قط روما في فخ التعادل 
املتواضع  الس����لبي مع مضيف����ه 

بارما. 
من جهته، قال ميالن انه سيفتقد 
خدمات رونالدينيو وتياغو سيلفا 
وجيانلوكا زامبروتا وايغناسيو 
ابات����ي ام����ام نابولي. وس����يعود 
احلارس كريس����تيان ابياتي اال ان 
القائد ماسيمو امبروسيني سيغيب 
ايضا بسبب اصابة في الركبة. وكان 
فيورنتينا تخلص من املركز االخير 
موقتا بفوزه الصعب على ضيفه 
باري 2 � 1، وسجل ماركو دوناديل 
)34( والبرتو جيالردينو )82( هدفي 
فيورنتينا، واليس����اندرو باريزي 
)90( هدف باري. وتختتم املرحلة 

اليوم بلقاء نابولي مع ميالن.

اسبانيا

أعاد املهاجم الدولي البرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو فريقه ريال 
مدريد الى الصدارة بتسجيله سوبر 
هاتريك في املباراة التي سحق فيها 
ضيفه راسينغ سانتاندر 6 � 1 في 
افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري 

االسباني.
واستعاد النادي امللكي الريادة 
بعدما أزاحه عنها غرميه التقليدي 
برشلونة حامل اللقب ملدة ساعتني 
فق����ط اث����ر تغلبه عل����ى مضيفه 

الفوز  االسباني فرناندو توريس 
لليڤربول بعد كرة عرضية اسكنها 

الشباك )53(. 
واس����تعاد مان يونايتد نغمة 
الفوز بعد ثالثة تعادالت متتالية 
بفوزه على مضيفه ستوك سيتي 
2-1، رافعا رصيده الى 17 بفارق 5 

نقاط عن تشلسي املتصدر. 
وسجل ملان يونايتد املكسيكي 
خافيي����ر هرنانديز برأس����ه )27( 
التركي ستانلي  و)86(. ولستوك 

تونكاي )82(.
وكان تشلسي استعاد توازنه 
وحقق فوزا بشق النفس لكنه ثمني 
على ضيفه ولفرهامبتون 2 � 0 على 
ملعب ستامفورد بريدج في لندن. 
وسجل الفرنسي فلوران مالودا )23( 

والعاجي سولومون كالو )81(.

 إيطاليا 

واصل التسيو عروضه الرائعة 
في مطلع املوس����م احلالي وابتعد 
مؤقتا بفارق 5 نق����اط عن قطبي 
مدينة ميالن����و بفوزه على ضيفه 
كالياري 2-1 ف����ي املرحلة الثامنة 
من بطولة ايطاليا. سجل لالتسيو 
سيرجيو فلوكاريس )21(. واضاف 
هدف التسيو الثاني العب كالياري 
ستيفانو ماوري عن طريق احلظ 
)53(. وقلص اليس����اندرو ماتري 
الف����ارق)59(. وفش����ل يوڤنتوس 
في حصد نق����اط مبارياته الثالث 
ضد بولونيا بتعادله س����لبا معه، 
والصعود بالتالي الى املركز الثاني 
مؤقتا. وفاز ليتشي على بريشيا 
2-1. وتغل����ب جنوى على كاتانيا 
بهدف نظيف. وف����از كييڤو على 
تشيزينا 2-1. وتغلب اودينيزي 

على باليرمو 1-2. 

أسقط ارسنال مضيفه مانشستر 
سيتي الذي لعب 85 دقيقة بعشرة 
العبني بثالثية نظيفة في املباراة 
الت����ي اقيمت بينهم����ا على ملعب 
»س����يتي اوف مانشس����تر« مساء 
امس في ختام املرحلة التاس����عة 
م����ن بطولة اجنلترا لك����رة القدم. 
وصعد ارس����نال الى املركز الثاني 
برصيد 17 نقطة متساويا مع مان 
يونايتد ومانشستر سيتي بفارق 
خمس نقاط عن تشلسي املتصدر. 
وكانت نقطة التحول في املباراة طرد 
مدافع مانشستر سيتي ديريك بوياتا 
بعد مرور خمس دقائق اثر تدخله 
العنيف على صانع ألعاب ارسنال 
االسباني سيسك فابريغاس فاكمل 
فريقه املباراة بعشرة العبني، فدفع 
ثمن ه����ذا االمر في النهاية. وجنح 
الفرنسي الدولي سمير نصري في 
افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة 
رائعة مع الروسي اندره ارشافني 
فانفرد باحلارس جو هارت ورفع 
الكرة من فوقه مسجال هدف ارسنال 
االول )21(. واض����اف الكاميروني 
الكسندر سونغ الهدف الثاني )67( 
بينما احرز الدمناركي نيكالس يندانر 
الهدف الثالث قب����ل نهاية املباراة 
بثالث دقائ����ق. وتنفس ليڤربول 
الصع����داء بفوزه عل����ى بالكبيرن 
2-1 مسجال انتصاره الثاني فقط 
هذا املوسم. وصمد دفاع بالكبيرن 
طوال الشوط االول قبل ان تسجل 
ف����ي مدى خمس  الثالثة  االهداف 
دقائق في مطلع الش����وط الثاني. 
افتتح املدافع اليوناني كيرياكوس 
التس����جيل لليڤربول بكرة رأسية 
)48(، ثم تعادل بالكبيرن بواسطة 
مدافع ليڤربول جيمي كاراغر خطأ 
في مرمى فريقه )51(، قبل ان مينح 

بيتزارو أفضل هداف في »البوندسليغا«

موتو يعتدي على نادل 

هيويت رزق بمولوده الثالث 

ألونسو بطل فورموال كوريا الجنوبية

تشيلي مع البرتغال في مارس 

وفاة السباح كريبن 

7 قتلى بكينيا في تدافع مباراة

رومينيغه: »الباڤاري« لم يفقد األمل 

بات البيروڤي كالوديو بيتزارو مهاجم ڤيردر برمين افضل هداف 
اجنبي في تاريخ الدوري األملاني لكرة القدم »البوندسليغا« بعدما 
انفرد بصدارة الالئحة بتس���جيله الهدف الرابع لفريقه في مرمى 

مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 4-1 في املرحلة التاسعة.

ذكرت وكالة انس���ا االيطالية ان مهاج���م فيورنتينا ومنتخب 
روماني���ا لكرة القدم ادريان موتو اعت���دى على نادل احد »علب« 
الليل في فلورنس���ا وكس���ر انفه، وذلك قبل بضعة ايام فقط من 

انتهاء عقوبة إيقافه.
وبحسب انسا فإن احلادثة حصلت عندما طلب النادل من الالعب 
تس���ديد ما يتوجب عليه من املال ورف���ض األخير ذلك مدعيا أنه 

ميلك حسابا مفتوحا في هذه »العلبة« الليلية.

أعلن العب التنس األسترالي ليتون هيويت املصنف األول على 
العالم سابقا أن زوجته بيك كارتريت وضعت مولودتهما لتكون 

الطفل الثالث لهما.
وقال هيويت إنه س���يعلن عن االسم الذي سيختاره للمولودة 
في غضون فترة قصيرة. وأعرب، هيويت على موقعه الشخصي 

باالنترنت، عن سعادته البالغة باملولودة.

أش����عل االسباني فرناندو الونس����و )فيراري( بطولة العالم 
لس����باقات فورموال واحد بفوزه باملركز األول في سباق جائزة 
كوريا اجلنوبية، املرحلة الس����ابعة عشرة، على حلبة ييونغام 

اجلديدة التي تبعد 320 كلم جنوب العاصمة سيئول.
أنهى الونسو السباق )55 لفة( في 48.20.810 ساعة، متقدما 
عل����ى البريطاني لوي����س هاميلتون )ماكالرين � مرس����يدس( 
 بف����ارق 14.999 ثاني����ة، والبرازيل����ي فيليبي ماس����ا )فيراري( 

بفارق 30.868 ث.
انتزع الونس����و صدارة ترتيب بطولة العالم من ويبر رافعا 
رصيده الى 231 نقطة، ف����ي حني توقف رصيد األخير عند 220 

نقطة.

أعلن رئيس االحتاد التشيلي لكرة القدم هارولد ماين نيكولز 
ان منتخب بالده س���يلتقي نظي���ره البرتغالي وديا في 25 مارس 
املقبل في لشبونة ضمن االستعدادات للمشاركة في كأس اميركا 

اجلنوبية )كوبا اميركا( عام 2011 في األرجنتني.

توفي السباح األميركي فرانس���يس كرينب اثر اصابته بنوبة 
قلبية خالل مش���اركته في منافس���ات اجلولة االخيرة من بطولة 
العالم للسباحة الطويلة )10 كلم( التي اقيمت في مدينة الفجيرة 
االماراتية. وتوفي كرينب )21 عاما( في املرحلة اخلامس���ة االخيرة 
من السباق بعد تعرضه الزمة قلبية مفاجئة أدت الى وفاته على 

الفور.

قتل 7 أشخاص في كينيا وأصيب عشرات آخرون بعد سقوطهم 
حتت األقدام في حادث تدافع أثناء مباراة لكرة القدم.

وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« ان احلادث وقع 
أثناء توجه اجلماهير الى ستاد نيايو الوطني في العاصمة نيروبي 
ملش���اهدة مباراة بني فريقي ليوباردز وجور ماهيا. وذكر مسؤول 
ف���ي الصليب األحمر الكيني أن 6 أش���خاص قتلوا على الفور في 
احلادث، بينما لقي الس���ابع حتفه بعد نقله الى املستشفى متأثرا 
بجراحه، مضيفا أن 30 ش���خصا على األقل أصيبوا بينهم 14 في 

حالة خطرة.

أكد كارل هاين���ز رومينيغه نائب رئيس نادي بايرن ميونيخ 
األملاني إصرار النادي عل���ى الدفاع عن لقب بطولة الدوري، على 
الرغم من أن الفارق مع الفرق املتصدرة بلغ 9 نقاط دون أن تلعب 
الفرق املتنافسة مباراة وقد يتسع معها الفارق في النقاط إلى 12 

نقطة كاملة في مرحلة مبكرة من عمر الدوري.
وأوض���ح رومينيغه أن الفريق الباڤاري يس���عى إلى تقليص 
الفارق مع منافس���يه حتى نهاية الدور األول من الدوري إلى 5 أو 
6 نقاط ليتفرغ بعدها الفريق في الدور الثاني للمنافس���ة اجلادة 

على اللقب.

غزة في »غينيس« بسباق رياضي 
ووفاة العب في نابلس بلع لسانه 

10 أهداف اليندهوفن في مرمى فيينورد

سجلت مدينة غزة رقما قياسيا عامليا جديدا دخلت به موسوعة 
»غينيس« لألرقام القياسية عبر سباق رياضي طالب خالله املشاركون 
بضرورة رفع احلصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة. وشارك في السباق 
الذي استمر 12 ساعة متواصلة رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة 
بغزة اسماعيل هنية وعدد من املسؤولني اضافة الى اكثر من 2300 
متسابق. وسجل السباق الذي نظمه نادي اجلزيرة الرياضي احمللي 
بالتعاون مع مؤسسة »اي اف شاريتي« البريطانية مشاركة 2395 

شخصا وذلك بالتزامن مع سباق آخر جرى في لندن. 
من جهة اخرى، توفي العب فلس���طيني بعد أن »بلع لس���انه« 
خالل مباراة ودي���ة أقيمت على ملعب بلدي���ة نابلس في الضفة 
الغربية. وقالت وس���ائل إعالم فلس���طينية امس إن العب نادي 
حطني الرياضي سابقا محمد صبحة )47 عاما( سقط على األرض 
خالل مب���اراة ودية بني قدامى حطني وقدام���ى أريحا أقيمت على 

ملعب بلدية نابلس.

أتخم ايندهوفن املتصدر شباك ضيفه فيينورد روتردام بعشرة 
اهداف نظيفة في املرحلة العاش���رة من الدوري الهولندي. ورفع 
ايندهوفن رصيده الى 24 نقطة وابتعد بفارق ثالث نقاط عن منافسه 
التقليدي اياكس الذي س���قط في فخ التعادل مع اكسيسلس���يور 
روت���ردام 2-2 وتراجع الى املركز الثال���ث. وكان ايندهوفن اخر 
فريق يس���جل 10 اهداف في الدوري احمللي ايضا عندما زار شباك 
فولندام عام 1998. وسبق له ايضا ان فاز بالنتيجة ذاتها على غو 
اهيد ايغلز عام 1973. وهي املرة الس���ابعة فقط في تاريخ الدوري 
الهولندي التي تس���جل فيها هذه النتيجة. واخلسارة هي االقسى 

لفيينورد منذ سقوطه امام اياكس 2-8 عام 1983.

اإلعالم اإلسباني: »البرشا« منافس فعلي لـ »الريال«

رونالدو أهدى »الرباعية« لزمالئه
وميسي هدفه البحث عن الفوز 

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة الثامنة(

اجلزيرة الرياضية +102سوسيداد � ديبورتيڤو 

إيطاليا )المرحلة الثامنة(
اجلزيرة الرياضية +9:451نابولي � ميالن

قال هداف »امللكي« و»الليغا« 
البرتغالي كريس����تيانو رونالدو 
عقب مباراة راسينغ حملطة »كانال 
بلوس« التلفزيونية »إننا سعداء، 
نحن منر بفترة رائعة. إنها املرة 
األولى التي أح����رز فيها 4 أهداف 
في مباراة واحدة وأنا سعيد جدا 
البرتغالي أهدافه  بذلك«. وأهدى 
لرفاق����ه »البد م����ن تهنئة جميع 
زمالئي على املباراة الطيبة التي 
قدموها. إنهم يبحثون عني دائما 
وأنا توليت فقط إحراز األهداف. 

لقد كانوا رائعني«.
وعاد كريس����تيانو إلى منزله 

بإح����دى الكرات الت����ي لعبت بها 
املباراة، موقعة من جميع زمالئه 

في الفريق.
من جان����ب آخر، ق����ال مدرب 
برشلونة جوسيب غوارديوال مدرب 
برشلونة »هو ذاك ليونيل ميسي 
اليوم ودائما. إنه هداف. رغم أنه 
ال يلعب في مركز املهاجم الصريح، 
املرمى في ذهن����ه ولذا فهو ميلك 
هذا الرصي����د من األهداف«. وقال 
ميسي دون أي إش����ارة لثنائيته 
»لقد فزنا، وذلك كان األمر الوحيد 
امله����م. اآلن علينا مواصلة اللعب 
بهذه الطريقة والبحث عن الفوز 

في كل مباراة«.
من جهة أخرى، أعربت معظم 
وسائل اإلعالم اإلسبانية عن أملها 
في أال يشهد املوسم احلالي اقتصار 
الصراع على اللقب بني برشلونة 
وريال مدريد وجنميهما البرتغالي 
كريستيانو رونالدو واألرجنتيني 
ليونيل ميسي. وأظهر استطالع 
لل����رأي أجرت صحيف����ة »ماركا« 
اإلسبانية الرياضية أن 67.2% من 
قراء الصحيف����ة يرون أن »فريق 
مورينيو« سيحطم الرقم القياسي 
في عدد األهداف التي يسجلها أي 
فريق في موس����م واحد بالدوري 

االسباني واملس����جل باسم ريال 
مدريد نفسه في عام 1990.

وس����جل 102. وذك����رت إذاعة 
»كادينا سير« أن املنافس الفعلي 
الوحيد لريال مدريد هذا املوسم هو 
برشلونة حامل اللقب وهو ما رأته 
أيضا صحيفتا »سبورت« و»موندو 
اللتان  الرياضيتان  ديبورتيفو« 
تصدران في إقليم كتالونيا معقل 
فريق برشلونة. وذكرت »كادينا 
سير« أيضا أن الصراع بني رونالدو 
واألرجنتيني ليونيل ميسي جنم 
برشلونة على لقب هداف املسابقة 

سيكون »ساحرا«.

نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو فرحا 
بـ »السوبر هاتريك« في مرمى راسينغ )أ.پ(

مهاجم مان يونايتد المكسيكي خافيير هرنانديز 
يحاول »تسكين« الكرة أمام روبرت هوث )أ.ف.پ(

سويسرا تراجع قوانينها المتعلقة بالفساد بعد فضيحة »فيفا«
أعلنت وزارة الرياضة في سويسرا امس انها تعيد النظر 
في القوانني املتعلقة بالفساد في الرياضة في أعقاب الفضيحة 
األخيرة التي ضربت االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ومقره 

في زيوريخ.
وذكرت صحيفة »س���ونتاغ تس���ايتونغ« ان وزير الدفاع 
والرياضة السويسري اولي مورر طلب النظر في هذه املسألة 
وتق���دمي تقرير مع توصي���ات عنها بهدف تش���ديد القوانني 

املعنية.
وقال ناطق باسم وزير الدفاع والرياضة مارتن بوهلر لوكالة 

الصحافة الفرنسية »أؤكد ما ذكر في الصحيفة«.
وبص���رف النظر ع���ن االحتادات الرياضي���ة احمللية، فان 
سويسرا حتتضن نحو 40 احتادا دوليا كال� »فيفا« واالحتاد 
األوروبي واالحتاد الدولي للدراجات الهوائية واللجنة االوملبية 

الدولية.
وحتظى هذه االحتادات بتفاهم خاص مع احلكومة السويسرية 
فيما يتعلق بالضرائب مثال، حتى ان ال� »فيفا« مس���جل فيها 

كجمعية ال تهدف الى الربح.
ويحقق االحتاد الدولي مبا نشرته صحيفة »صنداي تاميز« 
االجنليزية عن تورط عضوين فيه بفضيحة بيع األصوات في 

التصويت الستضافة مونديال 2018.
وف���ي أحدث ما ذكرته الصحيف���ة اللندنية ان أمني عام ال� 
»فيفا« الس���ابق ميشال زفن روفينني »كشف هوية مسؤولني 
قد يكونون عرض���وا احلصول على أم���وال مقابل احلصول 
على أصواتهم في التصويت الس���تضافة كأس العالم«. وترك 
روفين���ني منصبه في عام 2002 بعد خالف مع رئيس االحتاد 

السويسري جوزيف بالتر.


