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«يورو  »2016نقطة تح ّول لكرة القدم في المملكة المتحدة
بعد سنوات طويلة انحصر فيها
التركيز على المنتخب اإلنكليزي
لكرة القدم لتمثيل المملكة المتحدة
في البطوالت الكبيرة ،يبدو أن بطولة
كأس األمم األوروبية المقبلة «يورو
 »2016ستكون نقطة تح ّول كبيرة
في هذا االتجاه.
واق��ت��رب منتخبا وايلز وايرلندا
الشمالية بشدّة من التأهّ ل إلى «يورو
 »2016في فرنسا لتكون المشاركة
األول���ى لكليهما ف��ي المسابقة كما
ستكون المشاركة األول��ى لمنتخب
وايلز في البطوالت الكبيرة منذ كأس
العالم  1958بالسويد ،فيما سبقهما
المنتخب اإلنكليزي بالفعل بعدما
ح ّقق العالمة الكاملة في المباريات
الثماني التي خاضها في التصفيات
حتى اآلن.
وما زال األمل قائما ً أمام المنتخب
االسكتلندي أيضا ً للمنافسة على
أحد مقاعد البطولة التي تستضيفها
فرنسا منتصف العام المقبل.
ويح ّل المنتخب الوايلزي ضيفا ً
على نظيره البوسني ي��وم غ � ٍد ثم
يستضيف منتخب أن��دورا الثالثاء
في كارديف في الجولتين األخيرتين
من التصفيات ،ويحتاج إلى نقطة
واحدة من المباراتين لحجز مقعده
في النهائيات ،فيما يحتاج منتخب
ايرلندا الشمالية إلى فو ٍز واحد في
أيّ من مباراتيه المتبقيتين ضمن
م��ن��اف��س��ات المجموعة ال��س��ادس��ة
ب��ال��ت��ص��ف��ي��ات ح��ي��ث يستضيف
نظيره اليوناني ثم يح ّل ضيفا ً على
المنتخب الفنلندي.

ويستطيع المنتخب االسكتلندي
الحفاظ على فرصة ظهور المنتخبات
األرب���ع���ة للمملكة ال��م��ت��ح��دة في
النهائيات إذا نجح في إنهاء مسيرته
بالمجموعة الرابعة في المركز الثالث
ثم اجتاز الملحق.
ومنذ كأس العالم  ،1958لم تظهر
منتخبات إنكلترا واسكتلندا ووايلز
وايرلندا الشمالية سويا ً في بطولة
كبيرة واحدة.
كما ل��م ت��ش��ارك  3م��ن منتخبات
الجزر البريطانية التي تشمل أيضا ً
جمهورية ايرلندا في بطولة سويا ً
م��ن��ذ م��ش��ارك��ة منتخبات إنكلترا

واسكتلندا وايرلندا في نهائيات كأس
العالم  1990في إيطاليا.
وت��ح��ت ق��ي��ادة ال���م���د ّرب كريس
كولمان ،ظهر المنتخب الوايلزي
كمفاجأة كبيرة وحقيقية في هذه
التصفيات كما ت��ق �دّم الفريق إلى
المركز الثامن في التصنيف العالمي
لمنتخبات ال��ل��ع��ب��ة ال���ص���ادر عن
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
ليكون أفضل مركز له في تاريخ هذا
التصنيف.
وخسر المنتخب الوايلزي مباراة
واح��دة في آخر  13مباراة خاضها،
ويعتمد بشك ٍل كبير بالطبع على نجمه

الكبير غاريث بايل العب ريال مدريد
اإلسباني إل��ى جانب مجموعة من
الالعبين الذين ينشطون في الدوري
اإلنكليزي يتقدّمهم آرون رامسي
الع��ب وس��ط آرسنال لكن الفريق ال
يض ّم العديد من األسماء الالمعة في
عالم الساحرة المستديرة.
وساهم بايل في  8من األه��داف
سجلها المنتخب
التسعة ال��ت��ي
ّ
الوايلزي في التصفيات حتى اآلن
س��ج��ل س�� ّت��ة م��ن��ه��ا وص��ن��ع
ح��ي��ث
ّ
هدفين ،ولكنه أ ّكد أن النجاح يعود
ألداء الفريق بكامله وق��ال« :قضينا
وقتا ً طويالً سويا ً وأصبحنا مجموعة

متماسكة بشك ٍل هائل ...كانت لدينا
دائما ً الثقة لتحقيق هذا».
وتتضاعف اإلث���ارة أي��ض�ا ً حول
منتخب ايرلندا الشمالية ال��ذي لم
يشارك في أي بطولة كبيرة منذ كأس
العالم  1986في المكسيك.
ويعتمد مايكل أونيل المدير الفني
للفريق على مجموعة من الالعبين
المغمورين مثل كيلي الفيرتي العب
نورويتش سيتي اإلنكليزي الذي
سجلها الفريق
سجل  7من  12هدفا ً ّ
ّ
في التصفيات ليحت ّل المركز الثالث
في قائمة هدّافي التصفيات خلف
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10
أهداف) واأللماني توماس مولر (8
أه���داف) ،ويقتسم الفيرتي المركز
الثالث في قائمة هدافي التصفيات
مع اإلنكليزي واين روني والروسي
آرت��ي��م دزوي��ب��ا وال��ب��وس��ن��ي إيدين
دزيكو.
وس��اع��د ق��رار االت��ح��اد األوروب���ي
ل��ل��ع��ب��ة «ي���وي���ف���ا» ،ب���زي���ادة ع��دد
المنتخبات في النهائيات من 16
إل��ى  24منتخباً ،في وج��ود فرصة
لمنتخبات مثل ايرلندا الشمالية،
ل��ي��س��ت م��ن ب��ي��ن ال��ق��وى ال��ك��روي��ة
المعروفة في أوروبا.
وقد يستفيد المنتخب االسكتلندي
من ه��ذا ال��ق��رار أيضا ً حيث يحتاج
ب��ق��ي��ادة م��دي��ره ال��ف��ن��ي ج����وردون
ستراخان إلى  4نقاط من مباراتيه
المتبقيتين ف��ي التصفيات ليعبر
إل��ى ال��دور الفاصل بشرط خسارة
ايرلندا ف��ي مباراتيها المتبقيتين
بالتصفيات.

� 10سنوات على الإثارة والت�شويق من �أجل �إنجاز العمر في �أفريقيا
كانت العيون كلها شاخص ًة في اتجاه القارة
السمراء ،وكان المهتمون والمتفرجون يترقبون
ما سيُسفر عنه يوم الثامن من تشرين األول
 2005من نتائج .وبالفعل ش ّكل ذلك اليوم
لحظ ًة تاريخي ًة في سجل تصفيات كأس العالم
 ،FIFAول��م يخب آم��ال المتتبعين؛ فبينما
استمرت التصفيات في القارات األربع األخرى
كانت أفريقيا تعيش على إيقاع ساع ٍة من اإلثارة
والتشويق استأثرت باهتمام العالم وهي ُتتابع
 4منتخبات تنتزع بطاقة تأهلها للحدث العالمي
للمرة األولى في تاريخها الكروي بطريقة رائعة
ومثيرة.
كانت غانا بحاج ٍة لفوز أمام الرأس األخضر
لضمان التأهل ،وه��و ما اعتبره المتابعون
مسأل ًة شكلي ًة ومهم ًة سهل ًة بالنسبة للنجوم
السمراء .ويتذكر كابتن الكتيبة الغانية ستيفن
أبياه األجواء التي سبقت المباراة ،حيث كان قد
صرح لموقع «فيفا» قائالً« :عندما كان يقترب
موعد المباراة كنت أشعر ببعض التوتر والقلق
كلّما فكرت في إمكان الخسارة .كان اإلحساس
بخذالن بلد بكامله يالحقني ،لكن ما أن نظرت
حولي في غرفة المالبس واستشعرت األجواء
الصاخبة التي تصحبها أهازيج أغاني الفخر
واالعتزاز ،ولمست رغبة الفوز في عيون زمالئي
حتى شعرت بالراحة».
كانت كيجالي مسرحا ً لكتابة الفصل األول من
التاريخ الكروي األفريقي؛ فقد توافد على ملعب
أماهورو  25ألف متفرج جاءوا لمتابعة نزا ٍل
ناريٍّ ومحتد ٍم بين المنتخب الرواندي ،صاحب
األرض ،ونظيره األنغولي .وكانت نتيجة الفوز
من شأنها أن تمنح للزوار إمكان تحقيق الحلم
الكبير وإنهاء سيطرة نيجيريا التي تأهلت 4
مرات متتالية لكأس العالم  FIFAمنذ .1994
وفي نفس األثناء بأبوجا وعلى بعد ميلَين من
كيجالي كانت النسور الخضراء ُمتقدم ًة على
زيمبابوي بثالثية نظيفة في ح��دود الدقيقة
الستين من المباراة.
أبدى الروانديون مقاوم ًة شرس ًة وحافظوا
على نظافة شباكهم في كيجالي ،إلى أن تمكن
أيقونة المنتخب األنغولي الكابتن أك��وا ،من
فك العقدة وافتتاح التسجيل .وكان قد تلقى
هذا الالعب كر ًة عرضي ًة من البديل زي كاالنغا
رفعها برأسية فوق حارس المرمى الرواندي.
وكان هذا المهاجم قد بدأ في ذرف الدموع قبل
إطالق صافرة النهاية ،كيف ال وقد دخل التاريخ
من أوسع أبوابه .ورغم فوز نيجيريا بـ 5أهداف
مقابل هدف وحيد ،إال أن قيمة هدف أك��وا في
الجولة األخيرة كانت كبير ًة ضاهته التسديدة
القوية التي أرسلها في اتجاه مرمى النسور

الخضراء خ�لال تموز  ،2004وال��ت��ي منحت
لمنتخب بلده انتصارا ً ثمينا ً ( )0-1وأفضلي ًة،
علما ً أنهما أنهيا التصفيات متعادلين من
حيث عدد النقاط .وبفضل ذلك حجزت كتيبة
بالنكاس نيجراس مكانها للمرة األولى ضمن أم
البطوالت.
وفي وقت كان أكوا يمنح االمتياز لزمالئه،
عادت توغو من بعيد ألول مرة والتي لم تكن
األخيرة في تلك الظهيرة .كان هذا المنتخب قد
أنهى الشوط األول متعادال ً أمام الكونغو بعدما
أع��اد إيمانويل أديبايور األم��ور إل��ى نصابها
وعدّل الهدف الذي سجله بيرتراند بويتي في
برازفيل .وبما أن أنغوال كانت قد ضمنت تأهلها
إلى ألمانيا  ،2006كانت النتائج المسجلة في
الشوط األول من المباريات األخرى ّ
تدل على أن
منتخبات توغو (لها األفضلية أمام السنغال)
والكاميرون (متقدمة على مصر) وغانا (كانت
منتصرة بثنائية) ستلحق بركب المتأهلين
للعرس العالمي .وقد وصل الضغط والتوتر
أقصاه في ذلك اليوم التاريخي.
بعد ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني ع��ادت كونغو
للواجهة وبدا وكأن توغو تمنح بطاقة المرور
للمنتخب السنغالي .وفي المقابل ،وبعد دقائق
قليلة م ّرر ديدييه دروغبا كرة حاسمة إلى أرونا
دينداني الذي ضاعف تقدّم كوت ديفوار على
حساب السودان بأم درمان إال أن ذلك لم يجد
نفعاً ،علما ً أن الكتيبة الكاميرونية كانت ال تزال
متقدمة على نظيرتها المصرية .وفي الجهة

األخ��رى ع��دّل محمد ق��ادر النتيجة لمصلحة
منتخب توغو ببرازافيل وهو ما منحه األفضلية
ضمن المجموعة األولى.
وأضاف ديندان هدفه الثاني والثالث لفريقه
خالل الربع ساعة األخير من المباراة .وبعد ذلك
جاء الخبر من ياوندي حيث عدّل محمد شوقي
لفائدة مصر .وبهذه النتيجة التحقت الفيلة
بمنتخب أنغوال ل ُتشارك للمرة األول��ى ضمن
فعاليات العرس العالمي .وفي وقت ه ّز شوقي
سجل قادر هدفه الثاني
الشباك الكاميرونية
ّ
لفائدة توغو وقطع الطريق أمام كونغو ومنح
زمالءه شرف المشاركة األولى خالل أكبر حدث
كروي على اإلطالق.
وما أن أطلق الحكم نهاية المباراة حتى بدأت
توغو ُتفكر في باكورة مشاركاتها ضمن كأس
العالم  .FIFAأما المنتخب الكاميروني فقد
حاول في ياوندي أمام جماهيره الغفيرة التي
ساندته بقوة إال أن الفراعنة صمدوا وحافظوا
على النتيجة .ومع مرور دقائق الوقت اإلضافي
ظلت األم���ور على حالها .وك��ان��ت ق��د أُتيحت
ألصحاب األرض فرصة ذهبية للتقدّم عندما م ّرر
أحد الالعبين كرة في المعترك المصري استطاع
سالمون أولمبي التحكم فيها ،غير أنه أُسقِط في
مربع العمليات وحصل على ركلة جزاء.
وتقدّم بيير وومي لتنفيذ ركلة الجزاء وهو
يعلم أن تسجيلها سيكفل لزمالئه التأهل إلى
ألمانيا؛ وبعد العدو لمسافة طويلة سدد كرة
ارتطمت بالقائم األيمن لتذهب بعيداً .وما كان

على ه��ذا ال�لاع��ب س��وى أن يضع يديه على
خصره وطأطأة رأسه .وبعد صافرة نهاية هذه
المباراة انتهت المواجهة كوت ديفوار والسودان
( .)1-3وبهذا اإلنجاز تكون الفيلة قد وضعت
حدا ً للمشاركات المتتالية لألسود غير المروضة
التي امتدت على مدى عقدين من الزمن.
في المقابل ،أنهت الكتيبة الغانية نزالها أمام
الرأس األخضر في برايا برباعية نظيفة؛ وبذلك
تكون  4منتخبات قد ضمنت ،في غضون ساعة
ونيف من اإلث��ارة والتشويق ،تأهلها للعرس
العالمي للمرة األولى في تاريخها.
ويتذكر أبياه قائالً« :في تلك الليلة كل ما
ك ّنا نود فعله هو االحتفال باإلنجاز .لقد كان
من أعظم اإلنجازات ليس فقط بالنسبة لي بل
للعديد من الالعبين والبلد بأكمله .وما أتذكره
أكثر هو حين ه ّنأني أح��د أف��راد طاقم تسيير
المنتخب وقال لي إنني أول كابتن غاني يقود
النجوم السمراء لكأس العالم .كان ذلك إحساسا ً
رائعاً».
ب��ع��د ذل���ك ال��ت��ح��ق ت��ون��س ليكتمل عقد
المنتخبات األفريقية الخمسة التي ستشارك في
الحدث الكروي العالمي ،وكانت نسور قرطاج
قد تعادلت ضمن فعاليات المجموعة الخامسة
أمام المغرب ( .)2-2ولعل األمر المؤكد أن هذه
الساعة التي تخللتها الفرحة واليأس في القارة
السمراء ستعيشها كل المنتخبات خالل اآلتي
من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .FIFA

لجنة الأخالقيات الم�ستقلة توقف بالتر وبالتيني وفالكي

ت�أكيد �أ�سماء مالعب نهائيات ك�أ�س العالم

ق��ررت الغرفة القضائية التابعة
للجنة األخالقيات برئاسة هانز يواكيم
إيركت فرض إيقاف موقت بحق رئيس
 FIFAجوزيف س .بالتر ،ونائب رئيس
 FIFAورئيس االتحاد األوروبي لكرة
القدم  UEFAميشيل بالتيني ،وأمين
 FIFAالعام جيروم فالكي (ال��ذي
وضعه مشغله فيفا أصالً في إجازة)
لمدة  90ي��وم�اً .وق��د يتم تمديد هذه
العقوبات لفترة إضافية ال تزيد عن 45
يوماً .أما النائب السابق لرئيس FIFA
تشونغ مونغ-جون فقد تم إيقافه لمدة
 6سنوات وتغريمه بمبلغ  100ألف
فرنك سويسري .وخالل هذه الفترات،
يُحظر على األشخاص المذكورين أعاله
المشاركة في أي��ة أنشطة ذات صلة
بكرة القدم على المستويين الوطني
والدولي .وتدخل هذه العقوبات حيّز
التنفيذ فوراً.
ت��أت��ي ه��ذه ال��ق��رارات على خلفية
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��ج��ري��ه��ا غ��رف��ة
التحقيقات التابعة للجنة األخالقيات.
وي��ت��رأس ال��غ��رف��ة ال��دك��ت��ور كورنيل
بوربيلي .ويضطلع روب��رت توريس
بالتحقيق ف��ي قضية ج��وزي��ف س.
بالتر ،وتقوم فانيسا أالرد بالتحقيق
في قضية ميشيل بالتيني.
يُذكر أنه تم فتح التحقيقات بحق
المسؤول الكروي الكوري الجنوبي
تشونغ مونغ-جون في كانون الثاني
توصل إليه التقرير
 2015بنا ًء على ما ّ

أصبح بإمكان عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التعرف على أسماء
المالعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم روسيا  2018وكأس القارات
روسيا  .2017ولضمان سهولة التعرف إليها في روسيا وبقية أنحاء العالم
على حد سواء ،وافقت المدن المضيفة وفيفا واللجنة المحلية المنظمة روسيا
 2018على األسماء الرسمية.
وتشير ثمانية أسماء إلى المدن حيث توجد تلك المالعب ،بينما ترتبط أسماء
المالعب األربعة المتبقية بجوانب محلية أخرى تتعلق بالثقافة أو بكرة القدم.
ويعود اسم ملعب لوجنيكي الرائع ،الذي سيستضيف المباراة االفتتاحية
الحي الذي يقع فيه بمدينة موسكو.
والنهائية لكأس العالم روسيا  2018إلى
ّ
أ ّما الملعب اآلخر الموجود في العاصمة الروسية ،ملعب سبارتاك ،فإنه يحمل
اسم نادي كرة القدم الشهير الذي يملكه.
وق��د ُسمي ملعب موردوفيا أري��ن��ا ،في سارانسك ،على اس��م جمهورية
موردوفيا .ففي عام  2018ستتاح إلى عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم
فرصة التع ّرف أكثر إلى أهالي موردوفيا – التي تضم أكبر عدد من سكان روسيا
األصليين – واكتشاف التراث اللغوي والثقافي الغني الذي تزخر به هذه
المنطقة .وفي المقابل ،أُطلق اسم فيشت على ملعب سوتشي احتفا ًء بالجبل
الذي يحمل نفس االسم في القوقاز – علما ً أن شكل الملعب يشبه هذا الجبل
الشهير .ويعني فيشت الرأس األبيض أو الرمادي باللغة األديجية.
قائمة األسماء الرسمية لمالعب نهائيات كأس العالم روسيا :2018
{ إيكاترينبرغ أرينا  -إيكاترينبرغ
{ فيشت أرينا  -سوتشي
{ كازان أرينا  -كازان
{ كالينينغراد أرينا  -كالينينغراد
{ ملعب لوجنيكي؛ ملعب سبارتاك  -موسكو
{ موردوفيا أرينا  -سارانسك
{ ملعب نيغني نوفغورود  -نيغني نوفغورود
{ روستوف أرينا – روستوف-أون-دونو
{ سامارا أرينا  -سامارا
{ ملعب سانت بطرسبرغ  -سانت بطرسبرغ
{ فولغوغراد أرينا  -فولغوغراد

الخاص بالتحقيقات في منح استضافة
كأس العالم بنسختي  2018و.2022
وقد خلُص التقرير إلى إدانته بانتهاك
المادة ( 13القواعد العامة للسلوك)
وال��م��ادة ( 16ال��س��ري��ة) وال��م��ادة 18
(وجوب التصريح والتعاون وإرسال
التقارير) والمادة ( 41تعهّد األطراف
بالتعاون) والمادة ( 42التعهد العام
ب��ال��ت��ع��اون) م��ن ق��ان��ون أخ�لاق��ي��ات
 .FIFAولن تكون لجنة األخالقيات
ق���ادرة على التعليق على تفاصيل
القرارات إلى أن تصبح نهائية ،بسبب
بنود ال��م��ادة ( 36السرية) الخاصة
بقانون أخالقيات .FIFA

البيان الرسمي

تم اليوم ،طبقا ً لقانون األخالقيات،
إعفاء السيد جوزيف سيب بالتر من
جميع مهامه كرئيس للفيفا بعد قرار

الغرفة القضائية للجنة األخالقيات
المستقلة القاضي بحظره موقتا ً من
جميع أنشطة كرة القدم على المستوى
الوطني والدولي.
وخ�لال م��دة الحظر التي تبلغ 90
يوماً ،لن يكون مسموحا ً لجوزيف بالتر
بتمثيل فيفا بأية صفة ،أو بالتصرف
نيابة عن المنظمة ،أو بالتواصل مع
وسائل اإلع�لام أو غيرها من الجهات
المعنية كممثل لفيفا.
فكما هو منصوص عليه في المادة
 )6( 32من نظام  FIFAاألساسي،
سيتولى عيسى حياتو منصب رئيس
الفيفا بالنيابة ،باعتباره من تولى
منصب نائب الرئيس ألط��ول مدة في
لجنة  FIFAالتنفيذية .وستظل جميع
المسائل المتعلقة باألعمال التشغيلية
تحت إش��راف ماركوس كاتنر ،األمين
العام بالنيابة.

لبنان يتخطى ميانمار
بانتظار اللقاء الحا�سم مع الكويت

حقق المنتخب اللبناني لكرة القدم،
ف��وزا ً ثمينا ً على منتخب ميانمار،
بهدفين م��ن دون رد ع��ل��ى اس��ت��اد
شوباالزاي في بانكوك ،وتابعها نحو
 10آالف مشاهد ،في مباراته الرابعة
في نطاق المجموعة السابعة من
التصفيات المزدوجة لكأس العالم
 2018وك��أس أمم آسيا  2019في
اإلمارات أمس.
وجاء فوز لبنان مستحقا ً ومنتظراً،
وق��د ب��ذل اللبنانيون ج��ه��دا ً سخيا ً
للوصول إلى النقاط الثالث لضمان
استمراره وحفظ أمله في مستقبل
البطولتين.
وب��ات رصيد لبنان  6نقاط من
فوزين على ميانمار والوس بنفس
النتيجة 2-صفر ،وخسارتين أمام
ك��ل م��ن ال��ك��وي��ت صفر -1وك��وري��ا
الجنوبية صفر.-3
ضغط لبنان منذ بداية المباراة،
وك��ان انتشار العبيه ج��ي��داً ،مقابل
تحركات مشوبة ب��ال��ح��ذر ،وأه��در
محمد حيدر بكرة إلى يمين المرمى.
وافتتح لبنان التسجيل عبر حسن
معتوق عند الدقيقة  28برأسية من
مشارف الصندوق إلى قلب المرمى
فوق الحارس ،إثر ركنية نفذها محمد
حيدر.
وارتفعت ثقة اللبنانيين بأنفسهم،
بعد الهدف الذي سجلوه ،وضاعفوا
خطورتهم على المرمى الميانماري،

وكانت فرص خطرة قليلة ألصحاب
األرض تصدى لها الحارس مهدي
خليل المتألق.
وب��دأ اللبنانيون الشوط الثاني
بأعصاب ه��ادئ��ة ،مسيطرين على
الملعب ،في محاولة إله��دار الوقت
المتبقي وكأنهم اقتنعوا بالنتيجة،
م��ق��اب��ل ه��ج��م��ات م���رت���دة سريعة
لمينامار.
وأهدر حسن معتوق عند الدقيقة
 ،65وه��و بمواجهة المرمى داخل
الصندوق بعدما تلقى الكرة من حسن
المحمد المتياسر ،واعتمد أصحاب
األرض الخشونة الزائدة مع اقتراب
المباراة من نهايتها.
وت��أخ��ر ال��ه��ج��وم اللبناني إل��ى
الوسط مع التكتل لتضييق المسافات
على العبي مينامار ،الذين لجأوا إلى
التسديد البعيد المفاجئ من دون
إصابة الشباك.
وتصدى الحارس مهدي خليل في
الدقيقة  ،80ألخطر فرصة منقذا ً مرماه
من هدف أكيد من دربكة وانفراد داخل
الصندوق .وسيطر العبو ميانمار
وعابهم التسرع إلدراك التعادل.
وع��زز عباس عطوي مع الدقيقة
 ،93تقدم لبنان بكرة زاحفة إلى قلب
المرمى مستثمرا ً عرضية مقشرة من
نور منصور المتياسر .0 – 2
مثل لبنان الحارس مهدي خليل
والالعبون محمد زين طحان ووليد
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اسماعيل (نور منصور) ويوسف محمد
وأحمد مغربي ورض��ا عنتر (عباس
عطوي) وحسن معتوق ومحمد حيدر
وحسن المحمد وجوان العمري وهالل
الحلوة (عدنان حيدر).
قاد المباراة الحكم الماليزي عبد
الوهاب نافذ محمد يعاونه مواطنه
سيفانيزان مونياندي والتايالندي
بيلنا بريدا والونغكرون فيميوتشانغ
رابعاً.

فلسطين تعود
من تيمور الشرقية بنقطة

عاد منتخب فلسطين من تيمور
الشرقية بنقطة التعادل مع منتخبها
 1-1أم��س ف��ي الجولة الخامسة
من منافسات المجموعة األول��ى من
التصفيات نفسها.
تقدمت تيمور الشرقية في الدقيقة
 54عبر رام���ون دي ليما ،وكانت
على وشك تحقيق فوزها األول قبل
أن ي��درك أحمد أب��و ناهية التعادل
لفلسطين في الدقيقة األخيرة.
رفعت فلسطين رصيدها غلى 5
نقاط في المركز الثالث للمجموعة
خلف السعودية ( )9واإلمارات ()7
اللتين تلتقيان اليوم أيضاً ،وحصدت
تيمور الشرقية نقطتها الثانية حيث
تحتل المركز الرابع.

النبي �شيت ينهي ملف الأجانب بتعاقده مع كانوتي
أقفلت إدارة ن��ادي النبي شيت اللبناني لكرة القدم،
ملف الالعبين األجانب الذين سيدافعون عن ألوان الفريق
لموسم  ،2016-2015بعد التعاقد مع مهاجم شباب
الغازية السابق عبدالله كانوتي ،ال��ذي يعد من أبرز
الالعبين الذين شغلوا هذا المركز في ال��دوري اللبناني
خالل السنوات الماضية.
وسيلعب كانوتي إلى جانب صانع األلعاب المميز
السوري خالد الصالح الذي جددت إدارة النادي التعاقد
معه ،ف��ي حين سيكون الغاني عيسى يعقوبو ثالث

الالعبين األجانب في تشكيلة المدرب محمد الدقة.
وعلى صعيد الالعبين المحليين كان «النبي شيت»،
تعاقد مع الحارس محمد شكر ،باالضافة الى الالعب قاسم
مناع كما وقع على كشوفاته وبشكل نهائي العب الوسط
علي األت��ات بعد مفاوضات بين إدارت��ي العهد والنبي
شيت.
وتسعى اإلدارة للظهور بأفضل صورة ممكنة ،بخاصة
أن النبي شيت كان الموسم الماضي ضمن «فرق النخبة»
في أول مشاركة لفريق بقاعي في دوري الدرجة األولى.

بوتين يلعب بهوكي الجليد في عيد ميالده
احتفل الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أول م��ن أم��س ،بعيد ميالده
الـ 63بالمشاركة في مباراة بهوكي
الجليد أقيمت ف��ي ملعب «شايبا»
بمدينة سوتشي الروسية على البحر
األس����ود .وارت����دى بوتين القميص
رقم  11وحمل شعار ال��دوري الليلي
بهوكي الجليد ،ولعب ضمن فريق
«نجوم الدوري الليلي للهوكي» ،إلى
جانب بعض مشاهير اللعبة سابقا ً

أم��ث��ال ،فياتشيسالف فيتيسوف،
وبافل بوريه ،وألكسي كاساتونوف،
وف��ال��ي��ري كامينسكي ،وألكسندر
ماغيلني ،وألكسي جامنوف ،وسيرغي
م���اك���اروف ،إض���اف��� ًة إل���ى ألكسندر
ياكوشيف ،رئيس الدوري القاري.
وأحرز بوتين  7أهداف لفريقه الذي
ف��از بنتيجة ( )10-15على فريق
«منتخب الدوري الليلي».
وش���ارك بوتين أكثر م��ن م��رة في

م��ب��اري��ات ال����دوري الليلي بهوكي
الجليد ،آخرها كان ،يوم السبت 16
أي��ار ال��م��اض��ي ،ف��ي مدينة سوتشي
أيضاً ،وارت��دى حينها القميص رقم
 70في صفوف فريق النجوم ،وذلك
لمناسبة ال��ذك��رى السبعين للحرب
الوطنية العظمى ،كما ارت���دى هذا
الرقم بقية المشاركين في المباراة من
شخصيات سياسية ورج��ال أعمال،
ونجوم الهوكي السابقين.

كلوب مع ليفربول لثالثة موا�سم
توصل نادي ليفربول اإلنكليزي
�اق رسمي مع
لكرة ال��ق��دم ،إل��ى ات��ف� ٍ
ال��م��درب األل��م��ان��ي ،ي��ورغ��ن كلوب،
لتولي األخير مهمة تدريب الريدز
لثالثة مواسم أمس.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية
«ب���ي ب���ي س����ي» ،وع��ل��ى موقعها
اإلل��ك��ت��رون��ي ،أن كلوب البالغ من
العمر  48سنة ،ح ّل مكان االيرلندي
بريندان رودجرز ،الذي كان النادي
قد أقاله األحد الماضي ،بعد قضائه
فترة  3مواسم ونصف ،لم يحقق
فيها أي لقب يذكر.
وك���ان األل��م��ان��ي ك��ل��وب ،ق��د ترك

مهمة تدريب ناديه السابق ،بروسيا
دورتموند ،في أيار الماضي ،ليتف ّرغ
بعدها منتظرا ً العرض األنسب من
األندية التي تتمنى أن يقود كلوب
تشكيلتها.
وذك���رت «ب��ي ب��ي س��ي» أي��ض �اً،
أن م��س��اع��دي ك��ل��وب ف��ي بروسيا
دورت��م��ون��د ،زيكيلو وبيتر ،ضمن
الجهاز الف ّني الذي سيش ّكله كلوب
ل��ق��ي��ادة ال��ري��دز ،حيث ك��ان شون
أودري��س��ك��ول ،وال��ذي ك��ان مساعدا ً
لرودجرز ،قد ترك النادي في حين
كمدرب
ت� ّم إعفاء غ��اري مكاليستر
ٍ
للفريق األول.

مي�سي يواجه عقوبة حب�س � 22شهر ًا
نشرت وسائل اإلع�لام اإلسبانية خبرا ً عاجالً يمثل
صدم ًة كبيرة لعشاق النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
مهاجم فريق برشلونة ،صاحب الرباعية التاريخية،
ال��دوري والكأس اإلسبانية ودوري األبطال والسوبر
األوروبي لكرة القدم.
وذك���رت صحيفة «م��ارك��ا» اإلس��ب��ان��ي��ة أن محكمة
«فيالنوفا» بمدينة برشلونة أوصت بحبس ميسي 22

شهرا ً عقوبة على اتهامه بالته ّرب الضريبي .من جانبها،
أشارت صحيفة «آس» اإلسبانية إلى أن الجهات القضائية
أكدت أن ميسي ووالده خورخي هوراسيو ميسي ارتكبا
 3جرائم ،مرتبطة باالحتيال على المال العام.
ك��م��ا أوص���ت المحكمة ف��ي وق���ت س��اب��ق أن النجم
األرجنتيني مطالب بتسديد مبلغ  4.1مليون يورو.

