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  ١٧  ديسمبر ٢٠١٠ 

 أعلن نادي مايوركا االسباني  38 
انه ضم الياباني اكيهيرو ايناغا 

حتى عام ٢٠١٥.
النادي االســـباني    وأوضح 
في بيان على موقعه في شبكة 
االنترنت ان ايناغا (٢٤ عاما) وقع 
على العقد بعد ان اجتاز بنجاح 

الزيارة الطبية الروتينية.
  وخاض ايناغا الذي يلعب في 
مركزي اجلناح او الوسط املهاجم، 
مع فريقه سيريزو اوساكا هذا 
املوسم ٣١ مباراة ٢٧ منها أساسيا 
سجل خاللها ٤ أهداف ونفذ ٥ 

متريرات حاسمة. 

 يلعب ميالن متصدر الدوري االيطالي لكرة 
القدم مع األهلي االماراتي في مباراة ودية تقام 
في ٢ يناير املقبل على ســـتاد راشد في دبي 

على كأس حتدي اإلمارات.
  وتأتي املباراة ضمن املعسكر التدريبي الذي 
يقيمه ميالن في دبي من ٢٨ اجلاري خالل فترة 
توقف الدوري االيطالي بتنظيم طيران االمارات 

الراعي الرسمي للنادي االيطالي.
  وقـــال نائب رئيس اول طيـــران االمارات 
لدائرة اخلدمات محمد مطر: «من املنتظر ان 
تشهد بطولة حتدي االمارات مستوى مميزا 
من الفريقني وان تستقطب اعدادا كبيرة من 
عشاق كرة القدم، وهذه فرصة ثمينة ملشاهدة 

ابرز جنوم العالم في النادي االيطالي». 

 ميالن يلتقي األهلي اإلماراتي ٢ يناير  ايناغا إلى مايوركا حتى ٢٠١٥

 رئيس االتحاد القطري: لم ندفع رشى إلى «فيفا» للظفر بكأس العالم ٢٠٢٢ 
ستستضيفها في عام ٢٠١٨ «افضل 
مونديال في التاريخ». وقال عمدة 
موســــكو سيرجي ســــوبيانني، إن 
روسيا وعاصمتها تعتزمان جعل 
مونديــــال ٢٠١٨ األفضل في تاريخ 

بطوالت كأس العالم في التاريخ.
فــــي  ســــوبيانني    وأضــــاف 
حفل اســــتقبال رؤســــاء البعثات 
الديبلوماسية األجنبية املعتمدين 
في روسيا: «لقد نالت روسيا شرف 
استضافة نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم، وهذا جناح ومسؤولية كبيران 
بالنسبة ملواطني روسيا وعاصمتها. 
نحن نريد أن ننظم أفضل مونديال 
في تاريخ كرة القدم، نود أن جنعله 

عيدا مشرقا يخلد في الذاكرة». 

مقبوال في ظل التطور املوجود حاليا، 
وكرة القدم حتتاج لوقت كي تنضج، 
ونسعى خالل الفترة املاضية لتطوير 

املنتخب بشكل يرضي اجلماهير.
  وحول صعوبة بطولة كأس آسيا 
قال تتمثل فــــي إقامة البطولة في 
قطر، وهو ما يضع ضغوطا كبيرة 
الالعبني وجهازهم  وعنيفة علــــى 
الفني، خاصة أن اجلماهير القطرية 
تأمل في الفوز باللقب، ولكن نحن 
كاحتاد لنا نظرة مختلفة ألننا نعرف 
املعطيات املوجودة، باإلضافة إلى 
وجود منتخبات كبيرة تشارك في 

البطولة.
  من جانب آخر، تعهدت روسيا 
بأن تكون بطولة كأس العالم التي 

عن تنظيم بعض املباريات في بالد 
مجاورة لقطر ســــابق ألوانه جدا، 
ونحن قادرون على تنظيم جميع 
مباريات املونديال في قطر، وما قاله 
بالتر ال يزيد على انه مجرد فكرة، 
ورغم ذلك فإننا نعلم جيدا مدى رغبة 
جميع البالد املجاورة لقطر أن حتقق 
النجاح في تنظيم مونديال مشرف 
للعرب جميعا، كما أن احلديث عن 
إقامــــة بعض املباريــــات في بلدان 
أخرى يتطلب توفير االشتراطات 

التي يطلبها الفيفا.
  وحول املنتخب القطري قال من 
ناحية البطوالت فاملنتخب القطري 
أحرز بطولة كأس اخلليج عام ٢٠٠٤، 
ولكن املردود الفني للمنتخب يعتبر 

املواصالت.
  وتابع كنا واثقــــني من قدراتنا 
وإمكانياتنا وأن فرصتنا كبيرة في 
احلصول على ثقة مسؤولي املكتب 
التنفيذي للفيفا، ولكن في اللحظات 
السابقة إلعالن رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم جوزيف بالتر، عن اسم 
الدولة التي ستنظم مونديال ٢٠٢٢ 
خاجلني القلق واخلوف من ضياع 
احللم الذي انتظرناه، وهو شعور 
طبيعي، خاصة أننا بذلنا جهدا كبيرا 
في جتهيز امللف، ولكن مبجرد إعالن 
بالتر عن أن قطر هي من ســــتنظم 
مونديال ٢٠٢٢ ضاع هذا الشــــعور 

وانتابتنا فرحة عارمة.
الكالم  ان    وأوضح بن خليفــــة 

 سي.إن.إنـ  العربية: انتقد رئيس 
االحتاد القطري لكــــرة القدم حمد 
بن خليفة، ما تردد عن دفع رشى 
ألعضاء املكتب التنفيذي للفيفا من 
أجل حصول قطر على حق تنظيم 
كأس العالــــم ٢٠٢٢، وأكد أن امللف 
القطــــري كان جديرا باالحترام من 

قبل املسؤولني داخل الفيفا.
  وأكد بن خليفــــة في مقابلة مع 
الــ CNN بالعربية، أن قطر ستنظم 
نهائيا مبهرا للعالم لم يسبق له مثيل 
على جميع املســــتويات، وان قطر 
ســــبق لها تنظيم انشطة رياضية 
كبرى مبا يؤكد قدرتها على تنظيم 
مونديال ٢٠٢٢ بشكل يليق، خاصة 
أن البطولة ســــتقام ألول مرة في 

منطقة الشرق األوسط.
  وقال ان الفكرة بدأت منذ عدة 
سنوات، بعد أن وجدنا أن اإلمكانيات 
املوجودة لدينا تؤهلنا لتنظيم كأس 
العالم خاصة أن قطر ســــبق لها 
تنظيم انشــــطة دولية كبيرة من 

قبل.
  واضاف ان أول نقاط القوة كانت 
في أن املنطقة لم حتصل على تنظيم 
املونديال من قبــــل، باإلضافة إلى 
اإلمكانيــــات الكبيرة املوجودة في 
قطر، من مالعب وفنادق ووسائل 

 روسيا: مونديال ٢٠١٨ سيكون األفضل في التاريخ 

(رويترز)   رئيس «فيفا» جوزيف بالتر لدى وصوله الدوحة وفي استقباله محمد بن همام  

 ١٠٠ مليون يورو إلنييستا روبن عاود التدريب وباالك ينتقد الم 
  من مانشستر سيتي 

 بيريز جمع الصحافيين على مأدبة غداء وبنزيمة مقابل كليشي

 ألونسو ال يخشى إشبيلية
  ويشيد بمورينيو 

 أشـــارت صحيفة «ماركا» االســـبانية الرياضية مبوقعها على 
االنترنت إلى أن مانشستر سيتي اإلجنليزي يفكر في تقدمي عرض 
إلى برشلونة االسباني للتعاقد مع جنمه أندريس إنييستا مقابل 

١٠٠ مليون يورو. 
  وأوضحت الصحيفة أن إنييستا، أحد املرشحني جلائزة الكرة 
الذهبية ولقب أفضـــل العب في العالم لعام ٢٠١٠، دخل في دائرة 

اهتمامات الفريق اإلجنليزي. 
  ونقلت الصحيفة عن مصادر بالنادي اإلجنليزي «إنييستا قدم 
عاما رائعا في ٢٠١٠ وميثل احدى الركائز األساســـية في صفوف 
برشلونة ولكن ذلك ال يعني أن برشلونة لن يفكر ولن يقبل عرضا 

جيدا لشراء الالعب». 
  من جانب آخر، أكد جنم برشـــلونة املالي سيدو كيتا أن فريقه 
يســـعى النتزاع النقـــاط الثالث من املباراة أمام اســـبانيول غدا. 
وأشاد كيتا للموقع الرسمي لبرشلونة بفريق اسبانيول مؤكدا أنه 
فريق «ميتلك كل شيء تقريبا». بدوره، أكد كارلس بويول، مدافع 
برشلونة، أنه يتفق مع غوارديوال في اعتبار مباراة اسبانيول هي 

املواجهة األصعب للفريق في املوسم. 
  وقال بويول «كل فريق يتمتع باملستوى اجليد وميتلك اإلمكانيات. 
ســـتكون مباراة صعبة لكل منهما وأعتقد أن مســـتوى الفريقني 

متكافئ». 
  من جهته، أكد املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو السبانيول 
أن برشـــلونة «مـــن أفضل ثالثة فرق على مـــدار التاريخ». وقال 
بوكيتينو «فريق برشلونة احلالي من أفضل فريقني أو ثالثة فرق 

على مدار التاريخ. ورمبا يكون األفضل على االطالق».  

 أكد العب ريال مدريد تشابي 
ألونســـو أنه ال يخشى غيابه 
عـــن املباراة املرتقبـــة لفريقه 
أمام اشبيلية بعد غد بالدوري 

االسباني.
  وشدد الونسو «هناك العبون 
بالفريق مستعدون للمشاركة 
بدال منـــي، الســـاناديارا ظهر 
بشكل رائع في املباراة األخيرة 
كذلك يعمل خضيرة بشكل جيد 
إنهما مختلفان، ولكن  للغاية، 
دوري فـــي الفريـــق ال يتغير 
بصرف النظر عن الالعب الذي 
العب بجواره، السانا وخضيرة 
أكبر  يقومان بالتغطية بشكل 
مني، علي أن أبقـــى قريبا من 
زمالئي ومســـاعدتهم بأقصى 
قدر ممكن، وجود أوزيل أمامي 
يسهل من مهمتي ألنه يتحرك 
أكثر مني، ميكنني التواصل معه 

عبر التمريرات».
  وأشار الونسو إلى أن «كال من 
مورينيو ودل بوسكي يستحقان 
الفوز بجائزة أفضل مدرب في 
العالم، مورينيو رائع للغاية في 
حتليل وتصحيح األوضاع خالل 
املباراة، إنه يفكر في املشاكل التي 
قد حتدث قبل املباراة، ودائما ما 
يجد احلل املناسب، ميكنك دائما 
التحدث معه حول أي شـــكوك 
حتاصرك، واثق من أننا سنتعلم 

منه الكثير».
  وتابع «الفوز بلقب الدوري 
االسباني ودوري أبطال أوروبا 
سيكون حلما وحتول إلى حقيقة، 
لم أحـــرز لقب الـــدوري بعد، 
فزت مبركز الوصيف مع ريال 
سوســـييداد وليڤربول وريال 

مدريد».
  من جهة اخرى، يستعد ريال 
مدريد الختبار مدى متسك نظيره 
اإلجنليزي ارســـنال مبدافعه 
الفرنســـي جايل كليشي حيث 
يعتزم العمالق االسباني عرض 
مهاجمه الفرنسي كرمي بنزمية 
على ارســـنال مقابل احلصول 

على ظهيره األيسر.
  وذكـــرت صحيفة «ميرور» 
البريطانيـــة مبوقعهـــا علـــى 
اإلنترنت أن فلورنتينو بيريز 
رئيس ريال مدريد رمبا يسعى 
لتقليل خســـارته فـــي صفقة 
بنزمية (٢٣ عاما) قدر املستطاع 
عن طريق عرضه على ارسنال 
مقابل احلصـــول على الظهير 
األيسر كليشي خاصة بعد تأكيد 
نادي توتنهام مؤخرا أنه لن يبيع 

العبه جاريث بيل بأي ثمن.
  الى ذلك، ترأس فلورنتينو 
بيريز رئيس نادي ريال مدريد 
الغداء السنوي للنادي الذي نظم 
بحضور عـــدد من الصحافيني 
الذيـــن يغطون أنبـــاء النادي 

امللكي.
  وحضر عشرات من األعضاء 
في وســـائل اإلعالم غداء ريال 
مدريد الســـنوي ألعياد امليالد 
املجيد (كريسماس) في ستاد 

سانتياغو برنابيو.
  ومتنـــى فلورنتينو بيريز 
للجميع «فرصة سعيدة وصحة 
جيدة»، وقال «أرى العديد من 
الوجوه املألوفة هنا، مما يعني 
أن كل الذين يعملون مع ريال 
مدريد يتمتعون بالصحة مما 

يسمح لهم بأن يلتقوا». 

 مواجهات نارية متوقعة بين الكبار في قرعة األبطال

 بيالردو: عالقتي بمارادونا لم تعد كما كانت  

 إشبيلية ونابولي إلى الدور الثاني في «يوروبا ليغ» 

 جترى اليوم في مدينة نيون السويسرية 
قرعة كل من الدور الثاني (دور الستة عشر) 
لدوري أبطال أوروبــــا لكرة القدم ودور الـ٣٢ 
ملســــابقة الــــدوري األوروبــــي (كأس االحتاد 

األوروبي). 
  وتأهلــــت جميع أندية إجنلترا واســــبانيا 
وإيطاليا التي شــــاركت هذا املوسم في دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم إلى الدور الثاني (دور 
الستة عشر)، وحقق كوبنهاغن إجنازا تاريخيا 
عندما أصبح أول فريق دمناركي يصل لألدوار 

الفاصلة في دوري األبطال. 
  وطبقــــا للترتيب النهائي ملجموعات الدور 
األول في البطولة بعد ختام مباريات هذا الدور، 
ينتظر انتر ميالن اإليطالي حامل اللقب مواجهة 
من العيار الثقيل في الدور الثاني حيث احتل 

املركز الثانــــي في مجموعتــــه ليصبح مهددا 
مبواجهة صعبة في الدور الثاني مع أحد الفرق 
التي تصدرت مجموعاتها في الدور األول. ورمبا 
يجد انتر نفسه في مواجهة برشلونة أو ريال 
مدريد االسبانيني، أو تشلسي أو مان يونايتد 
اإلجنليزيني أو بايــــرن ميونيخ األملاني وذلك 

عندما جترى القرعة. 
  وطبقا لنظام البطولة، ستضع القرعة جميع 
الفرق التي احتلت صدارة مجموعاتها في الدور 
األول في مواجهة الفرق التي احتل املركز الثاني 

في املجموعات األخرى. 
  وعندما تبدأ مراسم القرعة ستوضع جميع 
األندية التي تصدرت مجموعاتها في إناء بينما 
يوضع أصحاب املركز الثاني في إناء آخر. وتأمل 
فرق توتنهام وتشلسي وأرسنال في استكمال 

مسيرتها بنجاح إلى املباراة النهائية التي تقام 
في مدينتهم وذلك على ستاد «وميبلي» بالعاصمة 
لندن كما يراود األمل مــــان يونايتد في بلوغ 
املباراة النهائية املقرر إقامتها في ٢٨ مايو املقبل. 
وفي املقابل، ينتظر أن يواجه الثالثي اإليطالي 
روما وميالن وانتر ومعهم أرسنال اإلجنليزي 
مهمة أكثر صعوبة في الدور الثاني بعدما احتل 
كل منهــــم املركز الثاني في مجموعته ليصبح 
مضطرا إلى مواجهة عصيبة مع أحد متصدري 
املجموعات وذلك عندما تنطلق فعاليات الدور 
الثاني في ١٥ فبراير املقبل. وجتنب قرعة الدور 
الثاني املواجهات بني فرق من نفس املجموعة 
أو من نفس البلد مما يعني أن أرسنال سيواجه 
فريقا من اسبانيا (برشلونة أو ريال مدريد) 

أو من أملانيا (بايرن أو شالكه). 

 أكد كارلوس بيالردو املدير العام للمنتخبات 
األرجنتينية لكرة القدم أن عالقته بأسطورة 
كرة القدم األرجنتيني لــــم تعد كما كانت في 

املاضي.
  وقال بيالردو «لم أتوقع أن يتهمني باخليانة. 
كنت أرتبط بعالقة وطيــــدة مع مارادونا منذ 

عام ١٩٨٣».
  كما أكد بيالردو أن ليونيل ميسي هو «أفضل 
العب في العالم» ولكن «حتى تبلغ عنان السماء 
يتعــــني عليك الفوز بلقب كأس العالم، وإن لم 
تفز باملونديال فسينتهي بك احلال مثل يوهان 

كرويف أو ميشيل بالتيني».
  واعترف بيالردو بأنه لم يشــــعر بالراحة 
لدى اختياره ضمــــن اجلهاز املعاون ملارادونا 
خالل فترة توليه منصب املدير الفني للمنتخب 

األرجنتيني.
  وأوضـــح بيالردو املدير الفني الســـابق 
لفريقي اســـتوديانتس وبـــوكا جونيورز 
األرجنتينيني أنه لم يكن يستطيع الرفض 
بســـبب الوالء وعدم قدرته على ترك املهمة 

في منتصف الطريق.
  وأكد بيالردو أن أليخاندرو ســــابيال املدير 

الفني احلالي لفريق استوديانتيس بطل الدوري 
األرجنتينــــي كان مرشــــحا لتدريب املنتخب 
األرجنتيني. وأضاف «لو أراد سابيال، ألصبح 

مدربا للتانغو في فترة ما».
  من جانب اخر، استبعد املالك اجلدد لنادي 
بالكبيرن اإلجنليزي تعيني مارادونا في منصب 
املدير الفني للفريق خلفا لسام االرديس الذي 

أقيل من منصبه مؤخرا.
املالكة اجلديدة  انورادها ديســــاي    وأكدت 
لنادي بالكبيرن ان مارادونا ليس ضمن قائمة 

املرشحني لتدريب الفريق. 

البرتغالـــي على ضيفه  بورتو 
البلغاري بثالثة  سسكا صوفيا 
اهـــداف لالرجنتيني نيكوالس 
اوتامندي (٢٢) وروبن ميكايل 
(٥٥) والكولومبـــي خيمـــس 
رودريغيـــز (٩٣) مقابـــل هدف 

لسباش ديليف (٤٨).
  وخاض بورتـــو (١٦ نقطة) 
وبشيكتاش (١٣) مباراتي اجلولة 
االخيرة بارتياح ودون اي تعقيد 
في احلسابات بعد ان تأهال قبال 

الى الدور الثاني. 

نقاط مقابل ٦ لستيوا بوخارست 
الـــذي كان اوفر حظـــا بالتأهل، 
ورافق ليڤربول االجنليزي (١٠ 
نقاط) الذي تعادل سلبا مع ضيفه 
اوتريخت الهولندي بعد ان كان 

ضمن بطاقته.
  وفي املجموعة الثانية عشرة، 
فاز بشيكتاش التركي على ضيفه 
النمســـوي بهدفني  رابيد ڤيينا 
البرتغالي  نظيفـــني ســـجلهما 
ريكاردو كواريسما (٣٢) واالملاني 
فابيان ارنست (٤٥)، فيما تغلب 

املجموعـــة برصيـــد ١٢ نقطـــة 
مقابل ١٠ الشبيلية و٩ لبوروسيا 
دورمتوند الذي يســـير بخطى 
ثابتة نحـــو اللقب احمللي االول 
منذ ٢٠٠٢، فيما حصل كارباتي 

على نقطته االولى.
  وفي املجموعة احلادية عشرة، 
قاد الهداف االوروغوياني ادينسون 
كافاني فريقه نابولي الى الفوز 
وخطف بطاقة التأهل الثانية في 

الوقت بدل الضائع (٩٣).
  ورفـــع نابولي رصيده الى ٧ 

 تأهل اشـــبيلية االســـباني 
ونابولي االيطالي بشق النفس الى 
الدور الثاني من الدوري االوروبي 
(يوروبا ليغ) لكـــرة القدم بعد 
تعادل االول مع ضيفه بوروسيا 
دورمتوند االملاني، وفوز الثاني 
على ضيفه ســـتيوا بوخارست 

الروماني ١-٠.
  وحقق كل من اشبيلية ونابولي 
منا يشبه االجناز الن االول كان 
يكفيه التعادل وقد حققه، في حني 
كان الثاني بحاجة الى الفوز دون 

سواه فظفر به ايضا.
  في املجموعة العاشرة، حرم 
اشبيلية متصدر الدوري االملاني 
من متابعة مشواره في املسابقة 
االوروبية بفضل العاجي ندري 
روماريتش (٣١) واملالي فريديريك 

كانوتيه (٣٥).
  وكان بوروســـيا دورمتوند 
تقدم بهـــدف مبكر عبر الياباني 
شينجي كاغاوا (٤)، ثم استقبلت 
شـــباكه هدفني قبل ان يدرك له 
الصربـــي نيفن ســـوبيتيتش 

التعادل (٤٩).
  وتعـــادل كارباتـــي لفيـــف 
االوكراني مع ضيفه باريس سان 
جرمان الفرنســـي بهدف الرتيم 
فيدتسكي (٤٥) مقابل هدف لبيغي 

لويندوال (٣٩).
  وتصدر ســـان جرمان الذي 
حجـــز بطاقـــة التأهـــل االولى 
من اجلولة اخلامســـة، ترتيب 

 عالمية متفرقات 

  أكد البريطاني من أصل إيراني كيا جورابجيان، وكيل 
أعمال مهاجــــم املنتخب األرجنتيني لكرة القدم كارلوس 
تيڤيز، ان موكله مستعد للعب مع فريقه احلالي مانشستر 
سيتي االجنليزي رغم الكتاب الذي قدمه الى رئيس النادي 

وطلب فيه الرحيل.
ــة مبوقعها على  ــرور» البريطاني ــة «مي ــرت صحيف    ذك
ــع عينه على الالعب  ــت ان ليڤربول اإلجنليزي يض اإلنترن
ــعى لضمه  ــاب رياض بودبوز وأنه رمبا يس اجلزائري الش

خالل سوق انتقاالت الالعبني الشتوية في يناير املقبل.
   وقعت املستشارة األملانية أجنيال ميركل على الضمانات 
الالزمة ضمن ملف مدينة ميونيخ األملانية لطلب استضافة 

دورة األلعاب األوملبية الشتوية املقررة عام ٢٠١٨.
ــادة الدعم املالي  ــكوتلندي على زي ــاد االس    وافق االحت
ــبة ٥٠٪ في ظل األوضاع االقتصادية  التقديري لألندية بنس
ــر مجلس إدارة  ــة حاليا. ووف ــي متر بها األندي ــة الت الصعب
ــترليني إضافية لدعم األندية على  االحتاد ٥٠٠ ألف جنيه اس

املدى القصير.
   قال املدير الفني ملان يونايتد ألكيس فيرغســــون ان 
العب خط وســــطه البرازيلي أندرسون لديه اإلمكانيات 
ليصبح «العب بارز بالفعل». مضيفا، «نشعر بالسعادة 

ألنه مدد عقده مع النادي».
ــاب ماريو بالوتيللي  ــم اإليطالي الدولي الش    أثنى املهاج
ــى الطريقة التي يتبعها الدوري اإلجنليزي في حربه ضد  عل
ــرتها صحيفة  ــة. وقال الالعب في تصريحات نش العنصري
ــه ال يجد ما يعلق به على مثل  ــان» البريطانية إن «ذي غاردي

هذه األمور.
   بدأ االحتاد الدولــــي أللعاب القوى في تنفيذ برنامج 
جواز سفر بيولوجي للرياضيني، في ظل اجلهود املبذولة 

ملكافحة تعاطي املنشطات.
ــد نيكوالس لوديرو، العب أياكس الهولندي ومنتخب     أك
أوروغواي، أنه يقترب من العودة لفريقه السابق، ناسيونال، 

في أوروغواي.
   أكدت جلنة اجلرائم االقتصادية واملالية ملكافحة الكسب 
غير املشروع في نيجيريا أنها ستحقق في االتهامات املوجهة 
ألموس ادامو العضو السابق باللجنة التنفيذية لالحتاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا) بورطة في فضيحة فساد.
ــي ان  ــد العداء اإلثيوبي املخضرم هايلي جبريسالس    أك
هدفه اآلن هو الفوز بامليدالية الذهبية لسباق املاراثون ضمن 
ــاب األوملبية في لندن  ــات ألعاب القوة في دورة األلع منافس

عام ٢٠١٢.
   رددت تقاريــــر إعالمية أن العداءة اإلســــبانية مارتا 
دومينغيز بطلة العالم في ســــباق ٣ آالف متر حواجز، 
والتي تخضع للمحاكمة في قضية املنشطات التي أثيرت 
مؤخرا في إسبانيا، رمبا تكون متورطة أيضا في فضيحة 

املنشطات التي أثيرت في عام ٢٠٠٦.
ــروز األرجنتيني لكرة القدم مع املدرب     تعاقد غودوي ك
ــيلفا ليتولى مسؤولية الفريق  األوروغوياني خورخي دا س
خلفا للمدرب عمر أسعد الذي فشل في التوصل التفاق مالي 

مع النادي. 

 فرحة العبي نابولي بالتأهل إلى  الدور الثاني  لـ « يوروبا ليغ»  (أ.پ) 

ــد آل ثاني ورئيس االحتاد  ــيخ حمد بن خليفة بن احم ــع رئيس االحتاد القطري لكرة القدم الش  وق
الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بالتر امس اتفاقية تكليف قطر استضافة مونديال ٢٠٢٢. وأكد بالتر 
بعد التوقيع الذي مت خالل مؤمتر صحافي حضره رئيس االحتاد اآلسيوي، القطري محمد بن همام، انه 
كان «سعيدا» بقرار اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا» باختيار روسيا وقطر الستضافة مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
ــرة  ــرا انه «كان صائبا». وحول اقتراح ان يتم التصويت على الدولة املنظمة من قبل املؤمتر مباش معتب
وليس اللجنة التنفيذية، قال بالتر ان هذا االقتراح طرح قبل ٦ سنوات، واللجنة التنفيذية تضم اآلن ٢٤ 
عضوا ولدي اقتراح بزيادتها الى ٢٥ عضوا حتى يتم احلسم بشكل واضح بعيدا عن تعادل األصوات.

ــر بوتني  ــي فالدميي ــوزراء الروس ــد رئيس ال  وع
ــكال التطرف»، بينما  اخلميس بقمع «أي شكل من أش
شهدت روسيا اعمال عنف استهدفت أجانب اثر مباراة 
ــئلة طرحها روس  لكرة القدم. وقال بوتني ردا على أس
على التلفزيون «يجب قمع اي مظاهرة تطرف بشدة ايا 
كان مصدرها». واضاف «على الليبراليني ان يدركوا ان 

املطلوب هو تأمني النظام واحملافظة عليه».

 بوتين يعد بقمع التطرف  توقيع اتفاقية التكليف للمونديال

 عاود اجلناح الهولندي اريــــني روبن تدريباته في صفوف بايرن 
ميونيخ امس بعد غياب عن املالعب استمر منذ مطلع املوسم احلالي 

اثر تعرضه إلصابة بتمزق عضلي حاد في الفخذ. 
  لكن ســــيتوجب على روبن االنتظار حتى معاودة النشاط احمللي 
في ١٥ يناير املقبل لتتسنى له العودة الى املالعب رسميا. وقال روبن 
«انا مــــن جديد ضمن صفوف الفريق، وكنت انتظر هذه اللحظة منذ 
فترة طويلة. ال استطيع ان اصف شعوري عندما وطأت قدماي ارض 

امللعب». 
  من جهة اخرى، كشفت مجلة «كيكر» الرياضية االملانية ان الفريق 
الباڤاري يسعى الى التعاقد مع ظهير ايسر ايڤرتون واملنتخب االجنليزي 

اليتون باينز لكي يحل املشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق. 
  من جهته، انتقد جنم الكرة األملانية مايكل باالك، في حوار صحافي 
امس، من جديد زميله مبنتخب أملانيا فيليب الم بسبب طريقة تعامله 
مع مشكلة الالعب األحق بشارة قيادة الفريق. وصرح باالك لصحيفة 
«إكسبريس» اليومية قائال إن الم أخطأ عندما حتدث عن مسألة شارة 
قيادة املنتخب األملاني بشــــكل علني في ذلــــك الوقت، مؤكدا أنه كان 

األحرى بالم أن يتحدث إلى باالك نفسه عن هذا األمر مباشرة. 
  الى ذلك، يلتقي بوروسيا مونشنغالدباخ مع هامبورغ في الساعة 
الـ ١٠:٣٠ مساء اليوم بتوقيت الكويت على قناة دبي الرياضية ضمن 

منافسات املرحلة السابعة عشرة من الدوري االملاني لكرة القدم. 


