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 أعرب الالعب التشيلي الدولي هوغو دروغيت املنضم حديثا  44 
إلى نادي كروز أزول املكســــيكي عن رغبته في ارتداء القميص 
رقــــم ٣٣ مع فريقه اجلديد «تكرميا» لعمال املنجم التشــــيليني 
الـ ٣٣ الذين ظلوا عالقني حتــــت األرض ملدة ٦٩ يوما. وصرح 
دروغيت بأن فكرة ارتداء القميص رقم ٣٣ تأتي «تكرميا للعمال 
العالقني»د، وملعرفة ما إذا كان الرقم «سيجلب احلظ» له خالل 

املرحلة املقبلة من عمر الدوري املكسيكي. 

  وجد بطل اوروبا انتر ميالن نفســـه باملركـــز الثاني اذ تربع 
برشلونة االسباني على العرش بـ (٣٠١ نقطة) بفارق نقاط قليلة 
عن انتر (٢٩٧ نقطة)، يليهما كل من بايرن ميونيخ (٢٦٤ نقطة)، 
واستوديانتيس االرجنتيني (٢٣٩ نقطة)، اتلتيكو مدريد (٢٣٦نقطة)، 
ومان يونايتـــد برصيد (٢٣٥نقطة)، ثم تشلســـي (٢٣٥ نقطة)، 
وليڤربول (٢٣٠ نقطة)، واكتفى ريال مدريد باملركز التاسع برصيد 

(٢٢٢ نقطة). 

 برشلونة أول األندية العالمية تشيلي برقم ٣٣ تكريمًا لعمال المنجم

 «قطر لالستثمارات الرياضية»: برشلونة يمثل رمزًا عالميًا بجماهيريته
 بالتيني يؤيد االستضافة في يناير ومنح قطر شرف تنظيم مونديال ٢٠٢٢

(أ.پ)   رئيس االحتاد األوروبي الفرنسي ميشيل بالتيني يرحب باستضافة قطر ملونديال ٢٠٢٢ 

 جنوم برشلونة أندريس انييستا وليونيل ميسي وتشاڤي هرنانديز 

  وقال بالتيني تعقيبا على هذا 
االقتراح «انـــا موافق على هذه 
الفكرة، ولم ال؟ ســـيكون اكثر 
سهولة بالنسبة الى العبي العالم 
اجمع خـــوض مباريات في بلد 
خليجي في يناير من خوضها 

في يونيو».
  وتابع بالتيني «لكن في يناير، 
هناك مباريات كثيرة في كثير من 
البلدان»، وتساءل «هل سنلعب 

ام نتوقف في تلك الفترة؟».
  وأشار بالتيني الى موضوع 
آخـــر يأتي فـــي هذا الســـياق 
وهو فتـــرة الراحة الضرورية 
لالعبني املشاركني في املونديال 
التي ســـتؤجل الى مارس وقت 

استئناف البطوالت احمللية.
  وذكر بالتيني انه «في الواليات 
املتحدة بلغت احلرارة في بعض 
املدن مثل داالس ٤٥ درجة خالل 
مونديـــال ١٩٩٤ ولم ينتقد احد 

االميركيني لهذا األمر».
  وأيد بالتيني منح روســـيا 
وقطر استضافة مونديالي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢ الن هذيـــن البلدين لم 
يسبق لهما ان نظما هذا احلدث 
الرياضي، وقال «اذا حتدثنا عن 
العاملية فهذا هو  الكرة  تطوير 
هدف مؤسسات مثل الفيفا، او 
عن تطوير الكرة األوروبية فهذا 
هو هدف االحتاد األوروبي، وهذا 

أمر جميل في كال احلالتني».

الطاقات البشرية ليس لصالح 
قطر فحسب، وإمنا للعالم أجمع. 
ونحن نتطلع إلى العمل مع نادي 
برشلونة لبناء املزيد من الوعي 
بأهمية التعليم والعلوم وتنمية 
املجتمع ودورها على الصعيد 

العاملي».

  بالتيني لتنظيم المونديال بالشتاء

  دعا رئيس االحتاد األوروبي 
الفرنســـي ميشال  القدم  لكرة 
بالتيني في بـــراغ الى «تفكير 
شـــامل» حول احتمال تنظيم 
مونديال ٢٠٢٢ فـــي يناير بدال 
من يونيو او يوليو حيث تكون 
درجة احلرارة مرتفعة جدا في 

قطر.
  وقـــال بالتيني فـــي مؤمتر 
صحافي في ختام اجتماع استمر 
يومني للجنة التنفيذية في االحتاد 
األوروبي «هناك مسائل يجب ان 
تشـــكل جزءا من تفكير شامل. 
هناك امور كثيرة ستناقش في 
األشهر والسنوات املقبلة. واذا ما 
نظمنا كأس العالم في شهر يناير 
فيجب ان تتغير أمور كثيرة في 

الروزنامة».
فرانتـــس  األملانـــي    وكان 
بكنباور، عضو اللجنة التنفيذية 
اقترح  الدولي (فيفا)،  لالحتاد 
قبل ايام فكـــرة إقامة مونديال 

٢٠٢٢ في يناير.

 يخوض تشلسي حامل اللقب 
اختبارا صعبا للغاية في ضيافة 
جاره اللندني توتنهام على ملعب 
«وايت هارت الين» في املرحلة 
الدوري  الســـابعة عشـــرة من 

االجنليزي.
   وســـيكون تشلسي مطالبا 
بالفوز وال شـــيء ســـواه واال 
سيواجه مدربه االيطالي كارلو 
اإلقالة من  انشـــيلوتي خطـــر 
الـ  منصبه، خصوصا ان فريق 
«بلـــوز» لم يذق طعم الفوز في 
املراحل األربـــع األخيرة حيث 
خسر أمام ضيفه سندرالند (٠-
٣) ومضيفـــه برمنغهام (٠-١) 
وتعادل مع مضيفه نيوكاســـل 
وضيفه ايفرتون (١-١)، ما تسبب 
بتنازله عن الصدارة وتراجعه الى 
املركز الثالث بفارق نقطتني عن 
ارسنال ونقطة عن مان يونايتد، 
فيما ال يتقدم سوى بفارق نقطة 
عن مانشســـتر ســـيتي الرابع. 
وفي املباريـــات االخرى، يلتقي 
بولتون مـــع بالكبيرن روفرز، 
وولفرهامبتون مـــع برمنغهام 

سيتي.

  إيطاليا

   سيكون امللعب االوملبي في 
تورينو مسرحا اليوم ملواجهة 
مثيــــرة جيدا بــــني يوڤنتوس 
الثاني  الثالث وضيفه التسيو 
في املرحلة السادسة عشرة من 
الدوري االيطالي فيما يخوض 
ميالن املتصدر مباراة ســــهلة 

نسبيا أمام مضيفه بولونيا.
  وعلى ملعــــب «ريناتو دال 
ارا»، يبحث ميالن عن مواصلة 
زحفه نحو الفوز باللقب للمرة 
األولى منذ ٢٠٠٤ والثامنة عشرة 
في تاريخــــه من بوابة مضيفه 
بولونيا، لكن الفريق اللومباردي 
يدخل الى هذه املباراة مبعنويات 
مهزوزة بعد سقوطه على أرضه 
وبــــني جماهيره أمــــام اياكس 
امســــتردام الهولندي ٠-٢ في 
اجلولة السادســــة األخيرة من 

اللقب واملتصدر اختبارا ال يخلو 
مـــن الصعوبة أمام ضيفه ريال 
سوسييداد السادس في املرحلة 
اخلامســـة عشـــرة من الدوري 
االسباني، فيما سيكون غرميه 
ومالحقه ريال مدريد أمام مهمة 
سهلة في ضيافة سرقسطة متذيل 

الترتيب.
  وعلى ملعب «ال روماديرا»، 
يبدو ريال مدريد مرشحا فوق 
العـــادة لتعميق جراح مضيفه 

الدور األول ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا دون ان يؤثر ذلك على 
تأهله الذي حسمه في اجلولة 
املباريات  قبل األخيرة. وفــــي 
األخــــرى، يلعب بريشــــيا مع 
ســــمبدوريا، وروما مع باري، 
وليتشي مع كييڤو، وكالياري 

مع كاتانيا.

  إسبانيا

  يخـــوض برشـــلونة حامل 

سرقســـطة الذي لم يذق طعم 
الفوز سوى في مناسبتني هذا 
املوسم ما جعله يقبع في ذيل 
الترتيب. ويتخلف النادي امللكي 
بفارق نقطتني عن برشـــلونة 
الذي انتزع الصدارة من غرميه 
بعدما ســـحقه فـــي موقعة الـ 

«كالسيكو».
   وفي املباريات االخرى، يلتقي 
سبورتينغ خيخون مع ليفانتي، 
وهيركوليس مع ملقة، ومايوركا 

مع راسينغ سانتاندر، وبلباو 
مع اسبانيول.

  ألمانيا

  يخوض ماينتس الثاني (٣٠ 
نقطة) مباراة صعبة على ملعبه 
«شـــتاديون أم بروشفيغ» أمام 
شالكه اخلارج من فوز كبير على 
بايرن ميونيخ (٢-٠) في اجلولة 
املاضية، والذي تصدر مجموعته 
في دوري األبطال في طريقه الى 

التأهل نحو الدور الثاني. ويواجه 
فرايبورغ بوروسيا مونشنغالدباخ.
وكان هانوڤــــر عمق جراح ضيفه 
شتوتغارت بفوزه عليه ٢-١ وانتقل 
من املركز الرابع الى الثاني مؤقتا 

في افتتاح املرحلة.

  فرنسا

  يلتقي رين مع مضيفه بوردو. 
وليون اخلامس مع ضيفه تولوز، 

وموناكو مع سانت اتيان.

 إبراهيموڤيتش: يتحدثون عني في إنتر حتى اآلن
  

ــالن االيطالي على  ــش مهاجم مي ــان إبراهيموڤيت ــويدي زالت   رد الس
ــابق واملدافع  ــر ميالن فريقه الس ــيمو موراتي رئيس انت ــادات ماس انتق
ــو ماتيراتزي واعتبر انهم في انتر «يتحدثون عني لغاية اآلن». وقال  مارك
ــالن (٨ أهداف) وقاده الى  ــم مع مي إبراهيموڤيتش الذي يتألق هذا املوس
ــا مخيبا  ــل انتر حامل اللقب مركزا خامس ــدارة الدوري في حني يحت ص
ــي، على غرار  ــاره: «ماتيراتزي يتحدث كثيرا عن ــاط عن ج ــارق ١٠ نق بف
ــبة لهما». في املقابل، انا ال  ــي، وهذا يعني انني ال أزال مهما بالنس مورات
أحتدث عنهما، وهذا يعني انهما ليسا مهمني بالنسبة لي».وكان رئيس انتر 
ــبة لترك انتر (٢٠٠٩-٢٠١٠)»،  قال ان «ايبرا» قد «اختار الفترة غير املناس
ــال أوروبا والدوري  ــزوري ثالثية تاريخية (دوري ابط عندما حقق نيرات
ــويدي الى  ــة أعوام مع انتر، انضم الس ــي ايطاليا). فبعد ثالث ــكأس ف وال
ــابقة القارية امام  ــباني وخرج معه من نصف نهائي املس ــلونة االس برش
انتر بالذات. ومازح ماتيراتزي ايبرا سابقا عندما شكره قائال: «لواله على 
أرض امللعب مع برشلونة ملا كنا احرزنا دوري األبطال». وبعد عودة ميالن 
الى الصدارة التي افتقدها طويال، أصبح مبقدور السويدي الفارع الطول 
الرد: «لست خائفا من انتر، يوڤنتوس روما وال من أي شخص. أثبتنا اننا 

األقوى ويجب ان نستمر هكذا وسيفوز ميالن بكل شيء». 

 كاسياس: ميسي األفضل وتشاڤي
  وإنييستا يستحقان الكرة الذهبية

  
   أكد حارس املرمى االسباني الدولي إيكر كاسياس جنم 
ريال مدريد االســــباني لكرة القدم أن األرجنتيني ليونيل 
ميسي جنم هجوم برشلونة االسباني هو «أفضل العب في 
العالم» ولكنه يفضل أيا من االســــبانيني تشاڤي هرنانديز 
أو أندريس إنييســــتا جنمي برشلونة للفوز بجائزة الكرة 
الذهبيــــة. وأعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة 
املختصرة (النهائية) للمتنافسني على جائزة الكرة الذهبية 
التي سيقدمها باالشتراك مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية 
املتخصصة إلى الالعب الفائز بلقب أفضل العب في العالم 
لعام ٢٠١٠. واقتصرت القائمة على الالعبني الثالثة تشاڤي 
هرنانديز وإنييستا وميسي. ويقدم الفيفا و«فرانس فوتبول» 
اجلائزة إلى الالعب الفائز بها خالل حفله السنوي الذي يقيمه 
لتوزيــــع اجلوائز والذي يقام هذه املرة في مدينة زيوريخ 
السويسرية في العاشر من يناير املقبل. ونفى كاسياس أن 
يكون قد شعر «بخيبة األمل» لعدم اختياره ضمن القائمة 

مشيرا إلى أنه يرى هذه االختيارات جيدة. 

تعد باملزيد من األخبار الطيبة 
لنادي برشلونة ولكرة القدم على 

حد سواء».
   ورحب د.ســــيف احلجري 
نائــــب رئيــــس مجلــــس إدارة 
مؤسسة قطر بهذا اإلعالن وقال 
«ان مؤسســــة قطر تشترك مع 
نادي برشلونة في إميانها العميق 
بالقدرات الفريدة لكرة القدم على 
احــــداث التغيير اإليجابي. وقد 
دأبت مؤسسة قطر على إطالق 

 دورتان تدريبيتان مع «فيفا»
  

  تنظم اللجنة الفنية باالحتاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع 
االحتاد الدولي للعبة (الفيفا) دورتني تدريبيتني األولى مخصصة 
ــراس املرمى العاملني باألندية القطرية والثانية ملدربي  ملدربي ح

فرق الناشئني.
ــى في الفترة من ١٧ إلى ٢١  ــام دورة مدربي حراس املرم   وتق
ــئني في  ــهر اجلاري فيما تقام دورة مدربي قطاعات الناش الش

الفترة من ٢١ إلى ٢٥ اجلاري.
ــي املعتمد من «فيفا»  ــر في الدورتني احملاضر الدول   ويحاض
ــن مالوش الذي يتمتع بخبرات ميدانية كبيرة  ــي بلحس التونس
تتمثل في املشاركة في الكثير من الدراسات التدريبية في العديد 

من الدول العربية، حسبما أعلنت وكالة األنباء القطرية.
ــني الدورتني دعم مدربي كرة     ويهدف االحتاد من إقامة هات
القدم باألندية وصقل خبراتهم التدريبية وكذلك جذب واستقطاب 
املدربني القطريني اجلدد لالنخراط في مجال التدريب والتعاون 
ــيق املستمر بني االحتاد القطري لكرة القدم واالحتادين  والتنس

الدولي واآلسيوي.

علـــى مدى الســـنوات اخلمس 
املقبلة.

  من جانبه أكد خافيير فاوس 
نائب رئيس نادي برشــــلونة 
املالية «ان مؤسسة  للشــــؤون 
قطر معروفة على نطاق عاملي 
ببصماتها ودورها كمصدر الهام 
للشــــباب وتغيير حياتهم من 
خالل برامــــج التعليم والبحث 
العلمــــي وتنمية املجتمع وهذه 
الشراكة ســــتفتح آفاقا واسعة 

 قال احد املتحدثني باسم شركة 
قطر لالستثمارات الرياضية «انه 
من دواعي ســـرورنا ان نكون 
الشركاء العامليني اجلدد لنادي 
برشلونة الذي يعد أكثر من مجرد 
ناد لكرة القدم، فهو ميثل رمزا 
عامليا بجماهيريته ورصيده في 
كل مكان وهذا ما جعلنا نرشح 
الراعي  مؤسســـة قطر لتكون 

اجلديد لقميص برشلونة».
قطـــر  شـــركة    وكانـــت 
لالستثمارات الرياضية اختارت 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع لعقد شـــراكة 
عاملية جديدة مع نادي برشلونة 
االســـباني تســـتمر حتى عام 
٢٠١٦ وبقيمة تبلغ ١٦٦ مليون 

يورو.
  وأضاف املتحدث باسم الشركة 
ان مؤسسة قطر ونادي برشلونة 
يؤمنان معـــا بقدرة كرة القدم، 
الرياضـــة املفضلة فـــي العالم 
ودورهـــا في إحـــداث التغيير 
االيجابي فـــكان اختيارنا لهذه 
الشراكة من اجل االرتقاء بقيم 

مؤسسة قطر وطموحاتها».
  وأكدت مؤسسة قطر والنادي 
االسباني أيضا التزامهما بعالقة 
النـــادي احلالية مـــع منظمة 
اليونيســـيف التي ســـتواصل 
النادي  وجودها علـــى قميص 
واحلصول على دعم كبير منه 

 عالمية  متفرقات 

   قال رســــالن اوبيانغ نســــوي وزير الرياضة في غينيا 
االستوائية أمس إن املدرب الفرنسي هنري ميشيل وقع عقدا 

لقيادة منتخب البالد لكرة القدم ملدة ١٣ شهرا.
ــط غونزالو      عاقب احتاد كرة القدم في االكوادور العب الوس
تشيال واسمه احلقيقي انخيل تشيمي باإليقاف ملدة عامني بسبب 

إقدامه على تزوير هويته.
    توافد آالف األشخاص على منافذ بيع تذاكر املباراة الودية 
التي يستضيف فيها منتخب كوستاريكا نظيره األرجنتيني 

بقيادة النجم ليونيل ميسي في ٢٩ مارس املقبل.
ــري الدولي  ــي رغبته في ضم اجلزائ ــدد باليرمو اإليطال     ج

رياض بودبوز العب سوشو الفرنسي.
    أعلن منظمو بطولة استراليا املفتوحة للتنس ان املصنفني 
املائة لدى الرجال واملائة لدى السيدات باستثناء العبتني أعلنتا 

مشاركتهما في النسخة املقبلة من الدورة في يناير ٢٠١١.
ــالف  ــرة القدم الكرواتي ميروس ــاد الصيني لك ــني االحت     ع
ــل الذي مني به في  ــش مدربا ملنتخبه االوملبي بعد الفش بالزيفيت

دورة األلعاب اآلسيوية االخيرة التي أقيمت في مدينة غوانزو.
    قرر االحتاد الدولي للسيارات خالل اجتماعه في موناكو 
الســــماح للفرق املشاركة في بطولة العالم لسباقات فورموال 
واحد عام ٢٠١١ بإعطاء التعليمات لســــائقيها خالل اي سباق، 

االمر الذي كان ممنوعا منذ ٢٠٠٢.
ــؤون احتاد الكرة الذي  ــت احلكومة الغانية التدخل في ش     نف
ــطة اللعبة الشعبية بعد أن داهمت الشرطة  قام بتعليق جميع أنش
ــبب حتقيقات في قضايا احتيال  ــبوع املاضي بس مقره في االس

ومخالفات تتعلق بالضرائب.
    أكد سيباستيان باوزا رئيس احتاد كرة القدم في أوروغواي 
أن االحتاد يتفاوض حاليا على مباراة ودية بني منتخب بالده 
ونظيره الهولندي يوم الســــابع من يونيو٢٠١١ في العاصمة 

مونتڤيديو.
    بعد أقل من أسبوع على حصده جميع اجلوائز في كرة القدم 
ــام ٢٠١٠، وقع الالعب األرجنتيني داريو كونكا على  البرازيلية لع
ــنوات  ــد جديد مع فريق فلومينينزي البرازيلي ملدة خمس س عق

ليستمر الالعب في صفوف الفريق حتى عام ٢٠١٥.
    أكدت حكومة كوريــــا اجلنوبية دعمها التام مللف بيونغ 
تشــــانغ الذي يتنافس على استضافة دورة األلعاب األوملبية 
الشتوية عام ٢٠١٨، فيما قررت فرنسا دعم ملف مدينة أنيسي 

في نفس السباق، لكن «بتحفظا»».
ــيكاغو بولز حامل اللقب ست مرات في تسعينيات      تغلب ش
القرن املاضي على لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب في املوسمني 

االخيرين ٨٨- ٨٤ ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
     مدد املهاجم األرجنتيني ســــيرجيو أغويرو تعاقده مع 
أتلتيكو مدريد االســــباني حتى عام ٢٠١٥، بحســــب ما ذكرت 

صحيفة «املوندو» االسبانية.
ــف النهائي لالعب  ــدد من األندية اإلجنليزية املوق     يترقب ع
ــمبدوريا اإليطالي  ــانو مهاجم س ــي الدولي أنطونيو كاس اإليطال
ــه خالل فترة  ــة التعاقد مع ــدا ملعرفة إمكاني ــم غ والذي سيحس

االنتقاالت الشتوية.
    يستعد شتوتغارت لتعيني مدرب جديد في منصب املدير 
الفني للفريــــق خلفا للمدرب احلالي ينــــز كيلر الذي أصبح 
مهددا بترك الفريق بعد الهزمية ١-٢ أمام مضيفه هانوڤر في 

الدوري األملاني. 

  تشلسي في مواجهة «النار والغضب» أمام توتنهام

 مواجهة مرتقبة بني العب توتنهام الهولندي رافاييل ڤان در ڤارت والفرنسي فلوران مالودا 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة الخامسة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٧  خيخون ـ ليڤانتي 
 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٧  هيركوليس ـ ملقة 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٧  مايوركا ـ راسينغ 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٧  بلباو ـ اسبانيول 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  سرقسطة ـ ريال مدريد 
 اجلزيرة الرياضية HD٢  ١١  برشلونة ـ سوسييداد 

 انجلترا (المرحلة السابعة عشرة) 
 أبوظبي الرياضية HD٤  ٤:٣٠  بولتون ـ بالكبيرن 

 أبوظبي الرياضية HD٦  ٤:٣٠  ولڤرهامبتون ـ برمنغهام 
 أبوظبي الرياضية HD٥  ٧  توتنهام ـ تشلسي 

 إيطاليا (المرحلة السادسة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  بولونيا ـ ميالن 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  بريشيا ـ سمبدوريا 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٥  كالياري ـ كاتانيا 
 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٥  ليتشي ـ كييڤو 

 اجلزيرة الرياضية HD١  ٥  روما ـ باري 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  يوڤنتوس ـ التسيو 

 ألمانيا (المرحلة السادسة عشرة) 
 دبي الرياضية ٢  ٥٫٣٠  فرايبورغ ـ مونشنغالدباخ 

 دبي الرياضية ٢  ٧٫٣٠  ماينتس ـ شالكه 

 فرنسا (المرحلة السابعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٨  ليون ـ تولوز 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٨  موناكو ـ سانت اتيان 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٢  بوردو ـ رين 


