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أكد األمني العام السابق لألمم املتحدة كوفي أنان في تصريحات لوسائل اإلعالم القطرية 48
على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة ومستشفى اسبيتار أن قطر استحقت استضافة 
كأس العالم ٢٠٢٢ لتكون أول كأس عالم تقام في الشرق األوسط واملنطقة العربية، مشيرا 
إلى أن فوز قطر باحتضان هذا احلدث الرياضي الكبير يؤكد مكانتها الرياضية املميزة دوليا، 
وأضاف «أهنئ قطر وكل العرب على اســـتضافة مونديال ٢٠٢٢ وأنا سعيد للغاية باجلهود 
املبذولـــة هنا من أجل تخفيف اآلالم ودعم العمل اخليري االنســـاني. وفي برنامج زيارته، 

توجه عنان إلى مستشفى «اسبيتار» واعتبرها واجهة مشرفة لتطور الطب الرياضي.

أعلنت جلنـــة التقييم التابعة للجنة األوملبية الدولية في نهاية جولة 
تفقدية استمرت خمسة أيام في ميونيخ، أن املدينة األملانية لديها ملف قوي 
لطلب استضافة دورة األلعاب األوملبية الشتوية لعام ٢٠١٨. وقالت السويدية 
جانيلال ليندبرغ التي ترأس جلنة التقييم املكونة من ١١ عضوا «إنه ملف 

قوي للغاية يتمتع بدعم حكومي قوي وفريق رائع قائم عليه».
وتتنافس ميونيخ على اســـتضافة أوملبياد ٢٠١٨ الشـــتوي مع مدينة 

أنيسي الفرنسي وبيونغتشانغ الكورية اجلنوبية.

اللجنة األولمبية الدولية تشيد بملف «ميونيخ ٢٠١٨»عنان يؤكد أحقية قطر في تنظيم مونديال ٢٠٢٢

هانوڤر يزيد محن بايرن.. وليڤربول في اختبار قوة أمام مان يونايتد 

اهدر ١٤ نقطة بعيدا عن «سانتياغو 
برنابيو» الذي شهد مهرجانا تهديفيا 
للنادي امللكي بعدما دك شباك ضيفه 
ملقة بسباعية نظيفة، بينها ثالثية 
للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
حلق مبيســــي الى صــــدارة ترتيب 
الهدافني (٢٧ لكل منهما) لكنه يغيب 
عن مباراة اليوم بسبب اصابة تعرض 

لها بعد تسجيله الهدف الثالث.
وتشهد املرحلة مواجهة قوية بني 
اتلتيك بلباو السادس مع اشبيلية 
الســــابع. ويلعب اليوم ايضا ملقة 
مع اوساسونا، سبورتينغ خيخون 
مع خيتافي، ليڤانتي مع اسبانيول 

وهيركوليس مع امليريا.

إيطاليا

حقق روما وصيف بطل املوسم 
املاضــــي فوزا صعبــــا على مضيفه 
ليتشــــي ٢ - ١ اول مــــن امــــس في 
افتتاح املرحلة الثامنة والعشــــرين 
في الدوري االيطالي. فعلى ملعب «فيا 
دل ماري»، افتتح املونتينيغري ميركو 
فوسينيتش التسجيل للضيوف (٣٢). 
وفي الشــــوط الثاني، كان ليتشــــي 
الطرف االفضل وكاد يعادل في اكثر 
من مناسبة الى ان حقق مبتغاه بعد 
عرضية من جاني موناري الى داخل 
املنطقة تابعها االوروغوياني غييرمو 
جياكوميتزي برأسه في اعلى الزاوية 

البرازيلي  اليمنى ملرمى احلــــارس 
الكسندر دوني (٧٥). وقبل حلظات من 
نهاية الوقت االصلي، عكس سيموني 
بيروتا كرة عرضية من اجلهة اليمنى 
تطاول لها بورييلو برأسه فارتطمت 
الكرة بيد موناري واحتسب احلكم 

أهدر ارســــنال نقطتني ثمينتني 
في السباق نحو إحراز لقب بطولة 
الدوري االجنليزي املمتاز بسقوطه 
في فخ التعادل السلبي على أرضه 
مع ســــندرالند في املرحلة التاسعة 

والعشرين امس.
وكان ارســــنال ميني النفس في 
استغالل ســــقوط مان يونايتد امام 
تشلســــي الثالثــــاء املاضي ١-٢ في 
مباراة مؤجلــــة ليقلص الفارق الى 
نقطة واحدة عنه، لكنه حصد نقطة 
واحدة فقط فرفع رصيده الى ٥٧ نقطة 
مقابل ٦٠ ملان يونايتد الذي يخوض 

لقاء القمة اليوم ضد ليڤربول.
وفي أول مبــــاراة يخوضها بعد 
إحرازه كأس رابطة األندية احملترفة 
بفوزه الدراماتيكي على ارسنال ٢-١ 
االحد املاضي، خسر برمنغهام على 
ارضه امام وست بروميتش البيون 
١-٣، وتغلب بولتــــون على ضيفه 

استون ڤيال ٣-٢. 
وتابع وســــت هام صحوته في 
اآلونــــة االخيرة، فبعــــد فوزه على 
ليڤربول ٣-١ االسبوع املاضي، جدد 
الفوز على ستوك سيتي ٣-٠، وخسر 
نيوكاسل امام ايڤرتون ١-٢، وتغلب 

فوالم على بالكبيرن ٣-٢. 
إلى ذلك، تتجــــه االنظار صوب 
ملعب «انفيلد» ملتابعة املوقعة املثيرة 
بني مان يونايتد املتصدر ومضيفه 
وغرميه التقليدي ليڤربول في لقاء 
القمة. ويسعى ليڤربول الى ضرب 
عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية 
يريد الفريــــق االحمر احلاق الضرر 
بحظوظ «الشياطني احلمر» في احراز 
اللقب للمرة التاسعة عشرة ألنه في 
هذه احلال ســــينفرد االخير بالرقم 
القياسي من حيث عدد االلقاب الذي 
يتقاسمه مع ليڤربول حاليا برصيد 
١٨ لقبا، ومــــن ناحية اخرى تعزيز 
آماله في احتالل مركز مؤهل الحدى 
املسابقتني االوروبيتني املوسم املقبل. 
وكان مدرب ليڤربول اجلديد وجنمه 
السابق كيني دالغليش استلم تدريبه 
اواخر العام املاضي وشاءت الصدف 
ان تكون اول مباراة رسمية له ضد 
مان يونايتد في مسابقة الكأس، وقد 
اسفرت عن فوز االخير ١ - ٠، لكن 
الفريق االحمر خاض نحو ٦٠ دقيقة 
بعشرة العبني لطرد قائده ستيڤن 
جيرارد. وال يدخل مان يونايتد املباراة 
في ظروف جيدة ألنها تأتي بعد خمسة 
ايام على سقوطه امام تشلسي ١ - ٢ 
في مباراة مؤجلة، ما جعله يفشل في 
االبتعاد بفارق ٧ نقاط عن منافسه 
املباشر ارسنال الذي لعب مباراة اقل. 
كما ان صفوف مان يونايتد ستفتقد 
الى قائده، قلب الدفاع الصربي الصلب 
الى ريو  نيمانيا ڤيديتــــش، ورمبا 
فرديناند الغائب من نحو الشهر.  وفي 
مباراة اخرى، يلتقى ولڤرهامبتون 

مع توتنهام هوتسبر.

اسبانيا

يلتقي ريال مدريد مع راســــينغ 
النادي  سانتاندر، ولن تكون مهمة 
امللكي ســــهلة خصوصا ان مضيفه 
لم يــــذق طعم الهزمية في املباريات 
اخلمس االخيرة التي خاضها بقيادة 
مدربه اجلديد مارسيلينو، كما انه لم 
يخسر امام جمهوره سوى مرتني هذا 
املوسم.وفي املقابل، عانى ريال مدريد 
كثيرا هذا املوسم خارج قواعده ألنه 

انطونيــــو داماتو ركلة جزاء انبرى 
لها التشيلي دافيد بيتزارو وسجل 
منها هدف الفــــوز (٩٠).ورفع روما 
رصيده الى ٤٦ نقطة وبقي في املركز 
الســــادس، مقابل ٢٨ نقطة لليتشي 
املهدد بالهبــــوط. ويأمل انتر ميالن 

اللقب مواصلــــة زحفه نحو  حامل 
املركز االول عندما يستضيف جنوى 
على ملعب «جوزيبي مياتزا» اليوم 
في املرحلة الثامنة والعشــــرين من 
الدوري االيطالي. وحقق «نيراتزوري» 
فوزه السادس في آخر سبع مباريات 

ليقلص الفارق الى ٥ نقاط مع جاره 
اللدود. وســــيكون نابولــــي الثالث 
على موعد مع مباراة ســــهلة عندما 
يســــتضيف بريشيا قبل االخير في 
محاولة لتعويض خسارته االخيرة 
امام ميالن. وفي باقي املباريات يلعب 

سمبدوريا مع تشيزينا، بولونيا مع 
كالياري، كييڤو مع بارما، فيورنتينا 
مع كاتانيــــا، اودينيــــزي مع باري 

والتسيو مع باليرمو.

المانيا

خسر بايرن ميونيخ حامل اللقب 
مواجهته املصيرية مع مضيفه هانوڤر 
١-٣ أمس على ملعب «اي دبليو دي 
ارينا» في املرحلة اخلامسة والعشرين 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
وكانت هذه املبــــاراة مهمة جدا 
الباڤاري ألنه كان سينتزع  للنادي 
املركز الثالث األخير املؤهل الى دوري 
األبطال املوسم املقبل، لكن مضيفه 
جنح في حسم اللقاء ليبتعد عن فريق 
املدرب الهولندي لويس ڤان غال بفارق 

٥ نقاط ويصبح ثانيا مؤقتا.
وأنعش شتوتغارت آماله بالبقاء 
في دوري األضواء بعدما حقق فوزه 
الثاني على التوالي والثالث في اخر 
٥ مباريات بتغلبه على ضيفه شالكه 
١-٠. ورفع شتوتغارت رصيده الى 
٢٥ نقطة وصعد من املركز الســــابع 
عشر الى اخلامس عشر بفارق األهداف 
عن كايزســــالوترن الذي تعادل مع 
اينتراخت فرانكفورت ٠-٠، وڤيردر 
برمين الذي يلعب اليوم مع فرايبورغ.  
وحذا بوروسيا مونشنغالدباخ متذيل 
الترتيب حذو شتوتغارت وانعش 

آمالــــه بالبقاء بفــــوزه على ضيفه 
هوفنهامي ٢-٠.

وحقق نورمبرغ فوزا ساحقا على 
ضيفه سانت باولي ٥-٠.

وكان بوروسيا دورمتوند املتصدر 
بفــــارق ١٥ نقطة قد ابتعد عن أقرب 
منافسيه بفوزه على كولن ١ - ٠ في 
افتتاح املرحلة على ملعب «سيغنال 
ايدونــــا بارك». وســــجل الپولندي 
روبرت ليڤاندوڤسكي هدف املباراة 

الوحيد (٤٤). 
ورفع دورمتوند رصيده الى ٦١ 
نقطة من ٢٥ مباراة بفارق ١٥ نقطة عن 
باير ليڤركوزن الثاني. ويلعب اليوم 

أيضا هامبورغ مع ماينتس.

فرنسا

سيكون «ستاد فيلودروم» مسرحا 
ملوقعة نارية بني مرسيليا حامل اللقب 
وضيفه ليل املتصــــدر في املرحلة 
الدوري  السادسة والعشــــرين من 
الفرنســــي. وترتدي هذه املواجهة 
اهمية كبرى للفريقني، خصوصا ليل 
الذي كان يبتعد من الصدارة بفارق ٥ 
نقاط عن اقرب مالحقيه لكنه اصبح 
اآلن على املســــافة ذاتها من رين مع 
افضلية فــــارق االهداف فقط، وذلك 
بعد خسارته مع مونبلييه ٠ - ١ ثم 
تعادله مع ليون ١ - ١ في املرحلتني 

السابقتني.

أرسنال يتعثر أمام سندرالند.. وفوز صعب لروما على ليتشي

(أ.ف.پ) قائد ليڤربول ستيڤن جيرارد يسعى للفوز على مان يونايتدمهاجم مان يونايتد واين روني ورقة رابحة في صفوف «الشياطني»  

مهاجم بايرن الفرنسي فرانك ريبيري يبعد مدافع هانوڤر ستيفن تشيروندولو عن الكرة           (اف.پ)

(أ.ف.پ) جوزيه مورينيو ينجو من محاولة قتل  

«البورد» تسمح بـ ٥ حكام في «يورو ٢٠١٢»
قررت هيئة البورد املوجلة وضـــع قوانني لعبة كرة القدم منح 
الضوء االخضر امام اســـتخدام ٥ حكام خالل نهائيات كأس اوروبا 
٢٠١٢ املقررة في اوكرانيا وپولندا، كما اعلن االحتاد الدولي (فيفا).

وقـــررت الهيئة خالل اجتماعها الســـنوي في نيوبورت بالقرب 
من ويلز ان يقوم ٥ حكام بإدارة مباريات النهائيات االوروبية على 
الشكل التالي: حكم الســـاعة، حامال الراية، وحكمان اضافيان وراء 

كل خط مرمى.
وهي املرة االولى التي سيطبق فيها هذا النظام في بطولة دولية 

كبرى، بعد ان اعتمد في دوري ابطال اوروبا ويوروبا ليغ.

مورينيو ينجو من هجوم بسكين
ڤينغر يدافع عن توريه لتناوله «حبوب الحمية»

فيرغسون يقدم التماسًاَ ضد اتهامه بسوء التصرف

أزمة بين الحكام في الدوري الفرنسي

دافع الفرنســــي ارســــني ڤينغر مدرب ارسنال 
االجنليزي عن مدافع فريقه الســــابق العاجي كولو 
توريه، معتبرا ان العب مانشستر سيتي احلالي الذي 
أوقفه فريقه لتناوله مواد منشطة استخدم حبوب 
حمية تعود لزوجته. واعتبــــر ڤينغر الذي اتصل 
بتوريه بعد انتشار خبر ايقافه، ان الدولي العاجي 
تناول احلبوب من أجل احلمية «أراد السيطرة على 
وزنه قليال ألنه يعاني من مشكلة في هذه الناحية، 

فقام بتناول املنتج العائد لزوجته». وتابع ڤينغر «ال 
تثق أبدا بزوجتك، هكذا وقع بالفخ». وكان مانشستر 
سيتي صاحب املركز الثالث في الدوري أعلن ايقاف 
توريه بسبب تناوله مواد منشطة. ورأى ڤينغر ان 
توريه «ارتكب خطأ.  لم يكن محترزا مبا فيه الكفاية. 
ال أعتقد انه كانت لديــــه الرغبة بالقيام باخلطأ ثم 
التستر عليه. انها مفاجأة كبرى بالنسبة الي ألن كولو 

توريه لعب عدة سنوات معنا وأنا استقدمته.

نفى املدرب االسكوتلندي السير اليكس فيرغسون 
أنه اتبع سلوكا غير الئق، رافضا التهمة التي وجهت له 
من قبل االحتاد اإلجنليزي للعبة. وقال متحدث باسم 
مدرب مان يونايتد االجنليزي ان مدربه فيرغسون 
سيتقدم بالتماس ضد اتهامه بسوء التصرف. وستعقد 
جلسة استماع شخصية في موعد أقصاه ٢٥ اجلاري، 

بعدما واجه فيرغســــون تهمة السلوك غير الالئق 
بســــبب تعليقاته. وفي حوار مع القناة الفضائية 
لنادي مان يونايتد، قال فيرغســــون «في مثل هذه 
املباريات، تكون هناك حاجة إلى حكم عادل، أو حكم 
قــــوي، لكننا لم يكن لدينا ذلك. يجب أن أقول إنني 

شعرت باخلوف عندما رأيت من سيدير املباراة».

سيتم اســــتبدال حكام دوري الدرجة االولى 
لكرة القدم في فرنســــا الذين أعلنوا رغبتهم في 
تأخير موعد انطالق مباريات املرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري الفرنسي ملدة ربع ساعة 
بحكام من دوري الدرجة الثالثة بحسبما جاء على 
موقع هيئة رابطة دوري احملترفني في فرنســــا. 
وظهرت على موقع الهيئة على شبكة االنترنت 

الئحة احلكام الذين يقــــودون مباريات املرحلة 
وهم حكام فيدراليون يقــــودون عادة مباريات 
الدرجة الثالثة. واكد مســــؤول «سيتم استبدال 
احلكام بآخرين من الدرجة الثالثة، وســــتنطلق 
املباريات في موعدها احملدد»، ثم قال رئيس أحد 
أندية الدرجة األولى «بالضبط، هذا ما بلغني في 

فترة بعد الظهر».

ريال مدريد يشدد إجراءاته األمنية بعد طعن حارس المدرب الخاص

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا (المرحلة التاسعة والعشرون)

أبوظبي الرياضية ٤:٣٠HD٣ليڤربول ـ مان يونايتد
أبوظبي الرياضية ٧HD٣ولڤرهامبتون ـ توتنهام

إسبانيا (المرحلة السابعة والعشرون)
اجلزيرة الرياضية +٧٩ملقة ـ أوساسونا

٧سبورتينغ خيخون ـ خيتافي
اجلزيرة الرياضية +٧٧ليڤانتي ـ إسبانيول
اجلزيرة الرياضية +٧٤هيركوليس ـ امليريا

اجلزيرة الرياضية +٩٢أتلتيك بلباو ـ إشبيلية
اجلزيرة الرياضية +١١٢راسينغ سانتاندر ـ ريال مدريد

إيطاليا (المرحلة الثامنة والعشرون)
اجلزيرة الرياضية +٢:٣٠١سمبدوريا ـ تشيزينا
اجلزيرة الرياضية +٥٤بولونيا ـ كالياري

اجلزيرة الرياضية +٥٢كييڤو ـ بارما
اجلزيرة الرياضية +٥٩فيورنتينا ـ كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +٥١إنتر ميالن ـ جنوى
اجلزيرة الرياضية +٥٧نابولي ـ بريشيا
اجلزيرة الرياضية +٥٥أودينيزي ـ باري
اجلزيرة الرياضية +١٠:٤٥١التسيو ـ باليرمو

المانيا (المرحلة الخامسة والعشرون)
دبي الرياضية٥:٣٠فرايبورغ ـ ڤيردر برمين

دبي الرياضية٧:٣٠هامبورغ ـ ماينتس

فرنسا (المرحلة السادسة والعشرون)
٧ليون ـ ارل أفينيون

٧بريست ـ بوردو

اجلزيرة الرياضية +١١٤مرسيليا ـ ليل

أصبح نيوجيرزي نيتــــس أول فريق يحقق الفوز في 
الدوري االميركي املنتظم للمحترفني في كرة الســــلة على 
األراضي األوروبية عندما تغلــــب على تورونتو رابتورز 

١١٦ - ١٠٣ في لندن. 
قاد االسباني رافايل نادال املصنف اول عامليا بالده الى التقدم 
على بلجيكا ٢ - ٠ في اليوم االول من منافسات الدور االول 

ضمن املجموعة العاملية من مسابقة كأس ديڤيز للتنس.
كشف مدير فريق مرسيدس جي بي البريطاني روس 
براون ان السيارة اجلديدة «دبيلو ٠٢» بحاجة الى ثانية 
واحدة لتكون من الســـيارات املنافسة على لقب بطولة 

العالم لسباقات فورموال واحد.
تسبب انبوبان للنفط حتت االرض في عرقلة استعدادات 
ساو باولو لبناء ستاد جديد من أجل استضافة املباراة االفتتاحية 

في كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠١٤ بالبرازيل.     
حصل العب خط الوسط البرازيلي إدمار جولوفسكي 
دي السيردا اباريسيدا على اجلنسية األوكرانية واصبح 

بامكانه املشاركة ضمن صفوف املنتخب األوكراني.

عالمية متفرقات 

حاول مشجع طعن البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب ريال مدريد االسباني 
بسكني في مطار اسباني، لكن احملاولة 
انتهت بجرح احلارس الشخصي ملورينيو 
بحسبما ذكرت شبكة اذاعة «كادينا سير» 
االسبانية. ووقع االعتداء في مطار «أ 
كورونيا» في شــــمالـ  غرب اســــبانيا 
عندما كان مورينيو يوقع للمشجعني 
قبل مباراة ريال مع ديبورتيڤو الكورونا 
االسبوع املاضي والتي انتهت بالتعادل 
السلبي. وأدرك احلارس الشخصي انه 
تعرض لطعنة عميقة في اجلزء العلوي 
من يده عندما استقل احلافلة، وبحسب 
صحيفة «ال موندو» كان املعتدي ينوي 
طعن املدرب البرتغالي. وذكرت االذاعة 
االسبانية ان النادي امللكي قرر التعتيم 
على اخلبر وتعزيز اجراءات احلماية 
األمنية ملورينيو. وذكرت وسائل إعالم 
بريطانية أن نادي ريال مدريد شــــدد 
إجراءاته األمنية عقب إصابة أحد احلراس 
الشــــخصيني ملدرب الفريق البرتغالي 
جوزيــــه مورينيو بطعنــــة في جنبه، 
وأشارت صحيفة «غارديان» البريطانية 
إلى أن النادي االسباني العمالق يفكر 
في تغيير سياســــته األمنية بعد ذلك 
الهجوم الذي أسفر عن إصابة أحد حراس 
األمن. ومازال رئيس النادي فلورنتينو 
بيريز يصر على تنقل العبي ريال مدريد 
وجهازه الفني عن طريق املطارات، وان 
كان الهجوم األخير قد يؤدي إلى تغيير 

هذه السياسة.


