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نتائج الدوريات الأوروبية

ذئاب روما تفتر�س ن�سور الت�سيو ...بر�شلونة ي�سحق فياريال...
بايرن ميونيخ يوا�صل عرو�ضه القوية ...ومان�ش�ستر �سيتي يتعثر
الدوري اإلسباني

ف��ي غ��ي��اب زميلهما األرجنتيني ليونيل
ميسي ،واص���ل ال��ب��رازي��ل��ي نيمار دا سيلفا
واألوروغ��وي��ان��ي ل��وي��س س��واري��ز ممارسة
هوياتهما ف��ي ه��ز ال��ش��ب��اك وق���ادا فريقهما
برشلونة لفوز كبير  3-صفر على فياريال
أمس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،والتي شهدت أيضا ً فوز
أتلتيك بيلباو على اسبانيول .1-2
وعلى اس��ت��اد «ك��ام��ب ن��و» ف��ي برشلونة،
انتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل
السلبي لكن برشلونة استيقظ في الشوط
الثاني وأمطار شباك ضيفه بثالثة أه��داف
نظيفة سجلها نيمار في الدقيقتين  60و85
وسواريز من ضربة جزاء في الدقيقة .70
ورفع نيمار بهذا رصيده إلى  11هدفا ً في
ص��دارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم
مقابل تسعة أه���داف ل��س��واري��ز ف��ي المركز
الثاني.
وقدم برشلونة عرضا ً قويا ً نجح خالله في
تتويج جهود العبيه بفوز ساحق بدأ بسيطرة
قوية على منطقة وسط الملعب مع محاولة
سريعة من جانب سولدادو ،الذي كان ضحية
لمصيدة التسلل.
ونجح فياريال ف��ي ال��رب��ع ساعة األول��ى
ف��ي الضغط على مفاتيح لعب برشلونة
بشكل كبير خاصة في منطقة بناء الهجمات،
ونجح الفريق الكاتالوني في الوصول لمرمى
الضيوف بفرصة قريبة لنيمار ثم محاولة من
سواريز وحصل ماثيو مدافع البارسا على
البطاقة الصفراء.
فيما واص��ل أتلتيك بلباو انتفاضته في
ال��دوري اإلسباني لكرة القدم ،وحقق الفريق
فوزا غاليا  ،1 - 2على ضيفه اسبانيول أمس
في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.
وأنهى بلباو الشوط األول لمصلحته بهدف
سجله إيناكي وليامز في الدقيقة الثامنة.
وفي الشوط الثاني ،سجل سجل هيرنان

بيريز هدف التعادل السبانيول في الدقيقة
 ،51قبل أن يحرز راؤول غارسيا هدف الفوز
لبلباو في الدقيقة .64
ورفع بلباو رصيده إلى  17نقطة ،ليتقدم
إلى المركز الثامن بعدما حقق انتصاره الثالث
على التوالي وه��و الرابع له في آخ��ر خمس
مباريات خاضها بالمسابقة ،وتجمد رصيد
اسبانيول عند  13نقطة ،في المركز الثاني
عشر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة
الثالثة على التوالي في الدوري اإلسباني.
من جهة أخ��رى ،قدم ن��ادي غرناطة أسوأ
انطالقة له في تاريخ مشاركاته الـ 22بالليغا،
وذلك بعد خسارته السبت على ملعب رايو
فايكانو بهدفين لواحد ،ضمن الجولة الحادية
عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
ف��ه��ذه ال��ه��زي��م��ة ج��م��دت رص��ي��د ال��ف��ري��ق
األندلسي عند سبع نقاط فقط من أصل 11
م��ب��اراة ،جمعها م��ن انتصار وحيد وأربعة
تعادالت وست هزائم ،وهو الرقم األس��وأ في
تاريخ غرناطة بالليجا.
فالنقاط السبعة التي حصدها غرناطة
من أصل  33محتملة جعلته يقبع في مراكز
الهبوط ألسبوع جديد في الليجا ،حيث لم
يحقق أي انتصار خ�لال آخ��ر تسع ج��والت،
بعدما ف��از على ملعب خيتافي في الجولة
الثانية.

الدوري األلماني

واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية في
ال���دوري األلماني لكرة ال��ق��دم بعدما سحق
ضيفه شتوتغارت في المرحلة الثانية عشرة
من المسابقة.
وعزز بايرن موقعه في ص��دارة المسابقة
بعدما رف��ع رصيده إل��ى  34نقطة ،متفوقا ً
ب��ف��ارق ث��م��ان��ي ن��ق��اط ع��ل��ى أق���رب مالحقيه
بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني
ال���ذي يستضيف ش��ال��ك��ه ف��ي م��واج��ه��ة من
ال��ع��ي��ار الثقيل األح���د .ف��ي المقابل ،توقف
رصيد شتوتغارت عند  10نقاط بعدما تلقى

خسارته الثامنة هذا الموسم في المسابقة،
وعوض بايرن تعادله السلبي في لقائه مع
فرانكفورت في المرحلة الماضية ،والتي فقد
خاللها الفريق أول نقطتين له في البطولة التي
يسعى لالحتفاظ بها للموسم الرابع توالياً.
وأسفرت باقي النتائج عن ف��وز ماينتس
على فولفسبورغ  ،0-2وكولن على مضيفه
بايرليفركوزن  ،1-2فيما تعادل بوروسيا
مونشنغالدباخ مع انغلوشتات سلبا ،وبنفس
النتيجة ت��ع��ادل هوفنهايم م��ع إينتراخت
فرانكفورت.

الدوري اإليطالي

إنتر ميالن يفوز على تورينو خارج الديار
ع��ل��ى ملعب أول��ي��م��ب��ك��و دي ت��وري��ن��و في
الجولة ال 12من ال��دوري اإليطالي حل إنتر
ميالن المتصدر في الكالتشيو بالشراكة مع
فيورننتيا ضيفا على تورينو.
وفاجأ مانشيني مدرب إنتر الكل باللعب
بطريقة  ،2-5-3بعد أن فاز على روما الجولة
ال��م��اض��ي��ة بـ ،2-4-4ك��م��ا أش���رك ف��ي خط
المقدمة إيكاردي وبالسيو ووضع يوفتيتش
ولياليتش على دكة البدالء.
واستمر إنتر على نفس نهجه وه��و عدم
إحراز أكثر من هدف في كل لقاء بينما دفاعاته
الحديدة تتكفل بأي خطورة للفرق المنافسة.
ونجح روم��ا ف��ي تحقيق ف��وز على ج��اره
اللدود التسيو ،في ديربي العاصمة اإليطالية،
بهدفين م��ن دون مقابل ف��ي م��ب��اراة شهدت
تعرض النجم المصري محمد صالح إلصابة
خطيرة بعد تدخل عنيف من لوليتش العب
التسيو ،ليواصل فريق الذئاب المنافسة على
لقب الكالشيو.
سجل هدفي روما الالعب البوسني دجيكو
وااليفواري جيرفينيو ،ليرتفع رصيد روما إلى
 26نقطة فيما يتوقف رصيد التسيو عند 18
نقطة.
من جهة أخرى ،لبى يوفنتوس تأخره بهدف
نظيف إلى فوز كبير  1-3على مضيفه أمبولي

االحد ،ليرفع رصيده إلى  18نقطة في المركز
السابع ويتجمد رصيد أمبولي عند  14نقطة
في المركز الثالث عشر ،في الجولة الثانية
عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وتغلب باليرمو على كييفو بهدف نظيف
سجله ألبرتو جيالردينو في الدقيقة  72ليرفع
رصيده إلى  14نقطة في المركز الثاني عشر،
حيث حقق االح��د ف��وزه األول في آخ��ر أربع
مباريات خاضها بالمسابقة فيما تجمد رصيد
كييفو عند  13نقطة في المركز الرابع عشر
بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة
على التوالي بالدوري اإليطالي.
وض��اع��ف ساسولو محنة ضيفه كاربي
وتغلب عليه ب��ه��دف نظيف سجله نيكوال
سانسوني في الدقيقة  ،29ليرفع رصيده
إل��ى  22نقطة في المركز الخامس ،وتجمد
رصيد كاربي الصاعد لدوري الدرجة األولى
ه��ذا الموسم عند ست نقاط في ق��اع جدول
المسابقة.
وتعادل فروسينوني الصاعد هذا الموسم
ل���دوري ال��درج��ة األول���ى م��ع ج��ن��وه بهدفين
سجلهما ليوناردو بالنشارد وموديبو دياكيتي
في الدقيقتين  32و ،39مقابل هدفين سجلهما
ل��ي��ون��اردو بافوليتي وسيرجي جاكبي في
الدقيقتين السابعة و ،76ليرفع فروسينوني
رصيده إلى  11نقطة في المركز الثامن عشر
مقابل  13نقطة لجنوه في المركز الخامس
عشر.

الدوري االنكليزي

أسر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في
سباق المنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،بالتعادل السلبي خ��ارج أرضه
أم��ام أستون فيال في المباراة التي جمعت
الفريقين عصر األحد ،ضمن منافسات الجولة
 12من البريميرليغ.
ورف��ع السيتيزن رصيده إل��ى  25نقطة،
بينما بقى أستون فيال في ذيل الترتيب برصيد
 5نقاط.

«ماراتون بيروت  ...»2015ف�سحة �أمل

في اإلطار ذاته ،حطم العداء الكيني جاكسون ليمو الرقم
القياسي في م��اراث��ون بيروت ال��دول��ي عندما ت��وج بلقب
السباق.
واحتل ليمو المركز األول في نهاية السباق مسجالً زمنا ً
بلغ ساعتين و 11دقيقة وأربع ثوان ومتفوقا ً بفارق تسع
ثوان تقريبا ً على الرقم القياسي السابق الذي سجله اإلثيوبي
جوفار تاريكو في السباق في العاصمة اللبنانية في .2011
واحتل اإلثيوبي ابديال جودانا المركز الثاني بزمن بلغ
ساعتين و 13دقيقة وثانيتين وهو نفس المركز الذي احتله
العداء نفسه في العام الماضي ،في حين احتل مواطنه
حسين محمد المركز الثالث بفارق ثالث دقائق و 45ثانية
عن المتصدر.
وف��ازت العداءة المغربية كلثوم بوعسرية بلقب سباق
السيدات عندما سجلت زمنا بلغ ساعتين و 36دقيقة وخمس
ثوان متخلفة بفارق سبع دقائق تقريبا ً عن الرقم القياسي

السابق لهذا السباق وال��ذي سجلته اإلثيوبية موالهابيت
تسيجا شيكول في العام الماضي.
واحتلت اإلثيوبية مسيريت أبيبياهو المركز الثاني
بزمن بلغ ساعتين و 36دقيقة و 26ثانية تلتها مواطنتها
بيزونيش أورجيسا في المركز الثالث بفارق ست دقائق عن
صاحبة الصدارة.
وش���ارك ف��ي ال��م��اراث��ون ال���ذي اخ��ت��رق ش���وارع بيروت
وضواحيها حوالى  37811عداء وع��داءة ينتمون إلى 84
دولة عربية وأجنبية مختلفة.

...ومساهمة من الصليب األحمر

من ناحية أخرى ،ساهم «الصليب األحمر اللبناني» في
ماراتون بيروت ،حيث تم وضع متطوعين من فرق اإلسعاف
والطوارئ ،قوامهم حوالى  300مسعف ومسعفة ،مدعمين
بـ  35سيارة إسعاف على المسارات كافة ،إضافة إلى 5

سيارات دعم ولوجستية ،و 10سيارات إسعاف احتياطا ً في
المراكز المجاورة .ووضعت غرفة عمليات ميدانية للتواصل
والتنسيق وكذلك سيارة مجهزة للتحكم والمراقبة ،كما
وجد المسعفون في خيمتين ُ
شيدتا لتستعمال كمستشفيين
ميدانيين ،واحدة على نقطة الوصول للمسار  42كلم وأخرى
على نقطة الوصول للمسارات  2و 5و 10كلم.
ونقلت  16حالة صحية إل��ى المستشفيات المجاورة،
وتنوعت إصاباتهم بين إعياء شديد وضيق في التنفس
وشد عضلي قوي وكسور وج��روح ،كما قدمت اإلسعافات
األول��ي��ة لحوالى  450شخصا ً على م��س��ارات الماراتون
وفي المستشفيين الميدانيين .وتمت إع��ادة مفقودين إلى
ذويهما بعد التواصل معهم ،ومساعدة  8أشخاص من ذوي
االحتياجات الخاصة للوصول إلى سياراتهم.
ووضع أكثر من  400متطوع من قسم الناشئين والشباب
من أجل تأمين وإرشاد العدائين على المسارات.

الفوز الثاني على التوالي
للأن�صار وال�ساحل في الدوري اللبناني
توبعت السبت ،الجولة الرابعة من الدوري اللبناني لكرة
القدم ،فأجريت مباراتان ،حقق خاللهما األنصار وشباب
الساحل فوزهما الثاني على التوالي منذ بدء المسابقة.
وج��اء ف��وز األخضر على ضيفه الشباب الغازية بثالثة
أه��داف من دون رد ،في طرابلس ،بينما ج��اء ف��وز الساحل
على ضيفه السالم زغرتا  ،1 - 2في بيروت ،علما ً أن لألنصار
مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام غريمه التقليدي النجمة
ستقام في صيدا ،األحد المقبل.
وفي طرابلس ،حقق األنصار ما سعى اليه وخطف نقاط
المباراة الثالث أمام ضيفه الجنوبي الشباب الغازية ،قبل
لقاءه المرتقب أمام النجمة.
وقدم أفراد الفريق األنصاري عرضا ً طيبا ً واستحقوا الفوز،
بينما قدم ممثل الجنوب الوحيد بين الكبار ما في وسعه ،على
الرغم من غياب العبيه الكاميرونيين ستاندلي ايشاب بسبب
الوقف ونداني آرسين فيس بسبب اإلصابة.
وافتتح االرجنتيني لوكاس جاالن عند الدقيقة  13التسجيل
لألنصار بكرة رأسية ،من على باب الصندوق الى قلب المرمى
مستثمرا ضربة حرة رفعها ربيع عطايا من نحو  25متراً.
وعزز الغاني مايكل اكوفو عند الدقيقة  19النتيجة لألنصار،
بعدما انفرد بالحارس الجنوبي محمد حجازي وأرسل الكرة
الى يساره لحظة خروجه لمالقاته.
ورفع السنغالي سي الشيخ مع الدقيقة  63الغلة األنصارية
الى  - 3صفر ،بعد «وان – تو» مع زميله الالعب البديل محمود
الزغبي فانفرد وارسل الكرة الى يمين الحارس الجنوبي محمد

حجازي بكل ذكاء وثقة ،وهذا الهدف األول للسي الشيخ مع
فريقه الجديد وذلك بعد موسمين مع النجمة.
مثل األنصار :الحارس حسن مغنية والالعبون أنس أبو
صالح ومعتز بالله الجنيدي ومحمد قرحاني وحمزة عبود
والغاني مايكل اكوفو (حسن شعيتو «شبريكو»  )87ومحمد
السباعي وربيع عطايا (عماد غ��دار  )77والسنغالي سي
الشيخ واألرجنتيني لوكاس غاالن ومحمد عطوي (محمود
الزغبي .)63
ومثل الشباب الغازية :الحارس محمد حجازي والالعبون
سامر ح��اوي (حسن ال��ح��اج  )56وب�لال نجدي وحسين
نصرالله ومحمود السيد وحسين علوية واسماعيل فاضل
وعلي فياض (علي ناصر الدين  )26ومصطفى حالق وحسين
فروخ ونغانو اليكس راسل (يوسف صالح .)72
وعلى ملعب العهد ،أك��رم شباب الساحل وف��ادة ضيفه
السالم  1 - 2على رغم أنه كان متخلفا ً  1 – 0حتى الدقيقة
الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط األول.
وكان الفائز األفضل في الشوط األول ،ثم دانت األفضلية
للفريق ال��زائ��ر في النصف األول من الشوط الثاني ،لكن
التبديالت التي ق��ام بها المدير الفني للساحليين موسى
حجيج في الدقائق  65و 71و ،77أثمرت هدفا ً قاتالً في
الدقيقة  85عبر النيجيري وورقته الرابحة موسى كبيرو
وذلك بتمريرة من البديل علي الحوراني.
وافتتح أمين دحدح التسجيل للسالم مع الدقيقة  ،29بعد
فاصل ترقيص واختراق وتسديدة زاحفة الى يسار الحارس

أكد جورجي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو
أمس أن المهاجم البرتغالي «سينهي مشواره في ريال
مدريد».
وفي تصريحات أدلى بها إلى محطة «سكاي سبورتس»
البريطانية ،استبعد مينديز ع��ودة رونالدو إلى فريقه
السابق مانشستر يونايتد الذي لعب في صفوفه ثالث
سنوات قبل أن ينضم إلى الميرينغي في  2009مقابل 80
مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك ،تشير المحطة إلى أن العديد من وسائل اإلعالم
البريطانية ذكرت أن المان يونايتد مهتم بض ّم رونالدو مرة
أخرى الصيف المقبل.
وم��ن جانبه ،ق��ال مينديز إن��ه «رغ��م اإلش��اع��ات» فإن
رونالدو «سعيد» في الملكي .وأض��اف خالل تقديم فيلم
وثائقي جديد عن حياة رونالدو« :هناك توقعات كثيرة
وقصة جديدة كل يوم ،ولكن إذا سألتني أنا سأقول لك إنه
سينهي مشواره في ريال مدريد».
وكانت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية قد ذكرت اليوم
نقالً عن مصادر لم تفصح عنها أن رونالدو همس لمدرب
باريس سان جيرمان ،لوران بالن ،الثالثاء الماضي خالل
المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة دوري أبطال
أوروبا وقال له إنه «يرغب» في اللعب في صفوف نادي
العاصمة الفرنسية .وذك��رت الصحيفة أن رونالدو قال
لبالن« :فريقكم يلعب بشكل جيد للغاية .أود كثيرا ً العمل
معكم».
وأشارت الصحيفة التي تؤكد منذ أسابيع أن التعاقد
مع رونالدو يم ّثل «أولوية» لباريس سان جيرمان للموسم
المقبل ،إلى أن البرتغالي أثبت أنه يرغب في الرحيل عن
ريال مدريد و«يبدو أنه اختار في الوقت الحالي» النادي
الباريسي.
أنا أفضل العب في العالم!
في سياق آخر ،صرح الالعب البرتغالي بأنه «أفضل
العب في العالم وعلى مر العصور».
واعتبر رونالدو ،العب النادي اإلسباني ،في مقابلة مع
محرر ش��ؤون الرياضة في «بي بي سي» دان روان أنه
وصل «إلى مستوى عال يصعب أن يُقدّم أفضل منه».
وحصل رون��ال��دو على لقب أفضل الع��ب ك��رة ق��دم في
العالم ثالث مرات ،كما أنه أصبح هداف ريال مدريد على
مدار التاريخ .وحول هذا قال« :ال أحتاج أن أقول إنني في
التاريخ .أنا أسطورة ،األرقام هي التي ستقول ذلك».
وأوضح رونالدو ،الذي انتقل من مانشستر يونايتد إلى
ريال مدريد عام  2009مقابل  80مليون جنيه استرليني،
أن��ه وص��ل إل��ى مستوى «غير معقول خ�لال السنوات
الثماني الماضية» ،معربا ً عن أمله في أن يست ّمر لخمس أو
ست سنوات أخرى.
وسجل رونالدو  504أه��داف في  760مباراة شارك

فيها .وأوض��ح اللعب المميز« :سيكون األم��ر صعبا ً أن
أحسن من مستواي ،أريد فقط الحفاظ عليه وهو أمر غاية
ّ
في الصعوبة على العب الكرة» .وأضاف« :داخل رأسي ،أنا
األفضل دائماً ،ال أهتم بما يعتقده اآلخرون أو يقولونه .فأنا
األفضل».
وعند سؤاله عن المقارنة بينه وبين األرجنتيني ليونيل
ميسي نجم برشلونة اإلسباني والفائز بجائزة أفضل العب
في العالم  4مرات ،قال رونالدو« :اآلراء تختلف .أحترم تلك
اآلراء .ربما بالنسبة لك ميسي أفضل مني ،ولكن في رأسي
أنا األفضل».
يذكر أن ميسي أحرز  418هدفا ً في  492مباراة خاضها
مع ناديه ،فيما سجل رونالدو  326هدفا ً لريال مدريد في
 314مباراة خاضها مع فريقه.

خليفة رونالدو في ريال مدريد

من ناحية أخرى ،أكدت شبكة ديفنسا سنترال أن ريال
مدريد ي��درس بقوة البحث عن خليفة الالعب البرتغالي
رونالدو مع ظهور اسم البلجيكي ايدين هازارد نجم تشيلسي
والتشيلي الدولي أليكسيس سانشيز العب آرسنال.
ويع ّد ايدين ه��ازارد أفضل العب في ال��دوري اإلنكليزي
بالموسم الماضي الخيار رقم  1لدى إدارة ري��ال مدريد
في ظل معرفتهم بالخالف بين الالعب ومدربه البرتغالي
جوزيه مورينيو إلى جانب إعالن هازارد في السابق أنه من
عشاق النادي الملكي ريال مدريد وذلك عندما كان يلعب في
صفوف نادي ليل الفرنسي.
وكان زين الدين زيدان مدرب كاستيا ريال مدريد قد نصح
فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع ايدين هازارد قبل انتقاله الى
صفوف تشيلسي لكن ادارة ريال مدريد لم تتحرك بشكل
جدي لضم الالعب .
ويعانى هازارد بقوة هذا الموسم في ظل قضاء تشيلسي
موسما ً أسود حيث يحتل النادي اللندني المركز السادس
عشر برصيد  11نقطة .
ولعب هازارد ( 24سنة)  12لقاء في الدوري اإلنكليزي
هذا الموسم ،ولم يسجل أي هدف واكتفى بصناعة هدفين
كما لم يسجل أو يصنع أي هدف في أربع مشاركات بدوري
األبطال.
ويوجد التشيلي أليكسيس سانشيز العب اودينيزي
وبرشلونة السابق كخطة ب في ريال مدريد في حالة فشل
صفقة التعاقد مع ايدين هازارد.
ويرفض آرسين فينغر فكرة التخلي عن سانشيز لكن
مبلغا ً ماليا ً كبيرا ً من ريال مدريد قد يدفع النادي اللندني
للموافقة على رحيل الالعب .
وش���ارك سانشيز ( 26سنة) ف��ي  11لقاء ب��ال��دوري
اإلنكليزي هذا الموسم وسجل  6أهداف كما لعب  4مباريات
في دوري األبطال وسجل هدفا ً وصنع ثالثة أهداف.

االتحاد الإنكليزي يطالب الفيفا بتف�سير ر�سمي
لت�صريحات بالتر  ...وبالتر ُيحرق مع نقوده!

انطلق ماراتون بيروت الدولي في السادسة من صباح يوم
أمس ،من نقاط مختلفة ،وسط إجراءات وتدابير وإقفال طرق
لتأمين سالمة المشاركين والمشجعين على الطرق .وطلبت
القوى األمنية من المواطنين التزام توجيهاتها وإرشاداتها
على الطرق والتقاطعات.
وكانت الطريق عند تقاطع برج حمود قد قطعت بسبب
الماراتون ما أدى الى زحمة سير خانقة.
مي خليل بأن
الماراتون
في هذا السياق ،صرحت منظمة
ّ
«تحديات ماراتون بيروت  2015تكمن في تغيير المسار
المتبع منذ  4سنوات ،ونتوقع كسر رقم السنوات الماضية».
فيما أعلن وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي عبر
صوت لبنان  100.5أن «انطالقة ماراتون بيروت 2015
ناجحة ،والشعب فرح ومرتاح بممارسة هذه الرياضة».
وصرحت عقيلة رئيس مجلس الوزراء ،السيدة لمى سالم
التي تشارك في الماراتون قائل ًة« :كمواطنة لبنانية ،أشعر
بأني أش��ارك في عيد وطني ،ألن هذه التظاهرة الرياضية
الحضارية تتكرر في كل ع��ام بمشاركة لبنانية واسعة،
من كل المناطق والفئات ،ون��رى السعادة والسرور على
وجوه المشاركين ،ونأمل أن يتناسى اللبنانيون خالفاتهم
وانقساماتهم وأن يجتمعوا دائما ً ويكون هدفهم واحدا ً السالم
والمحبة ،تيمنا ً بشعار الماراتون لهذا العام .وما نشهده
يظهر الصورة الحقيقة للبنان المحبة والسالم».

ليمو يحطم الرقم القياسي
لماراثون بيروت 
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الساحلي علي حالل.
وأدرك النيجيري دانيال اودافين ( )3 + 45التعادل للساحل
 1-1بعد دربكة داخل المنطقة الزغرتاوية الى قبل المرمى
بعد ارتداد تسديدة من زميله ومواطنه كبيرو موسى.
وحقق كبيرو نفسه هدف الفوز للساحليين مع الدقيقة 85
بكرة «عالطاير» ،من حدود الصندوق وذلك مستثمرا ً الكرة
العرضية بالمسطرة من علي الحوراني.
مثل الساحل الحارس علي ح�لال والالعبون زهير عبد
الله وبسام زين الدين وجاد نور الدين وعمر عويضة (علي
الحوراني  )65وش��ادي عطية وحسن طهماز (حسن دنش
 )71وموسى الزيات والغاني نكروماه دوغالس والنيجيريان
دانيال اودافين (وسيم عبد الهادي  )77وموسى كبيرو.
ومثل السالم الحارس محمد دكرمنجي والالعبون جان
جاك يمين وامين دحدح (عامر محفوض  )63وحمزة الخير
ومحمود مرعوش وعلي ح��رب (الكس بطرس  )82وعمر
الحسين (اس��راء الحموية  )58وعمر زي��ن الدين وادم��ون
شحادة واألوروغوايانيان هايبراني نيك مينيرفينو وراوول
اندريس ليموس.
وكانت الجولة افتتحت الجمعة ،بمباراة فاز فيها الصفاء
الذي احتفظ بالصدارة برصيد  10نقاط على ضيفه النجمة
في صيدا  ،1 - 2علما ً أن رصيد النجمة تجمد عند نقطتين
من تعادلين في الجولتين األولى والثالثة ،وله مباراة مؤجلة
أمام االنصار.

طالب االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
بتوضيح رسمي من االتحاد الدولي
للعبة بشأن تصريحات السويسري
ج��وزي��ف ب�لات��ر رئ��ي��س الفيفا عن
االتفاق المسبق الذي جرى على منح
حق استضافة بطولة كأس العالم
 2018إلى روسيا وذلك قبل عملية
التصويت الرسمية.
وقال متحدث رسمي عن االتحاد
ف��ي تصريحات إل��ى وك��ال��ة األنباء
البريطانية« :االت��ح��اد اإلنكليزي
لكرة القدم درس وضعه القانوني،
ومن ثم كتب إلى الفيفا يطالبه بالرد
على أسئلة عدة مهمة بشأن عملية
التصويت على منح حق استضافة
مونديال  2018إلى روسيا ..كل هذه
األسئلة بنيت على تصريحات السيد
بالتر األسبوع الماضي».
وقال بالتر ،الذي يعاني حاليا ً من
اإليقاف عن ممارسة أي أنشطة تتعلق
باللعبة لمدة  90يوماً ،في مقابلة مع
وكالة أنباء «تاس» الروسية األسبوع
الماضي ،إنه كان هناك اتفاق مسبق
في  2010على منح حق استضافة
بطولتي كأس العالم  2018و2022
إلى روسيا والواليات المتحدة على
الترتيب ،ولكن الفرنسي ميشال
بالتيني رئيس االت��ح��اد األوروب���ي
للعبة (فيفا) خرق هذا االتفاق في
ما يتعلق بمونديال  2022وال��ذي
حصلت قطر على حق استضافته.
وأوض���ح ب�لات��ر ف��ي تصريحاته
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،أن التغير في
م��وق��ف بالتيني ج���اء ب��ع��د جلسة
جمعته مع الرئيس الفرنسي السابق
نيكوال ساركوزي والشيخ تميم بن
حمد أمير قطر حاليا ً والذي كان وليا ً
للعهد في ذلك الوقت.
وكانت إنكلترا بين المتنافسين
على حق استضافة مونديال ،2018
ولكنها خرجت من المرحلة األولى في
التصويت.

بالتر ُيح َرق

من جهة أخرى ،قام ناشطون في
بلدة إنكليزية صغيرة بإحراق دمية

كبيرة لبالتر ،ف��ي اح��ت��ف��االت ليلة
األلعاب النارية.
وصنع فرانك شيبرد دمية عمالقة
وصل طولها إلى  11متراً ،لبالتر وهو
يحمل كأس العالم وكرة وصندوقا ً
م��ن ال��م��ال ف��ي بلدة ايدنبريدج في
مقاطعة كنت.
وردا ً على سؤاله لماذا اختير بالتر
«الرجل السيئ» في احتفاالت القرية
أجاب شيبرد« :الحقيقة أن األمر دائما ً
صعب ،يجب علينا االنتظار حتى

الدقيقة األخيرة ألنه يجب أن يكون
شخصا ً يصنع األخبار».
وأض��اف« :الخيارات كانت قليلة
هذا العام ،ووقع االختيار على سيب
بالتر ،كنت أريد صنع دمية (للرئيس
الروسي) فالديمير بوتين وهو يحمل
صاروخا ً كبيرا ً لكن التصويت لم يكن
في صالحي».
وت��ح��ت��ف��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا ف���ي ه��ذه
المناسبة بالمحاولة الفاشلة إلحراق
مقر البرلمان في .1605

الفيفا يختار المر�شحين لجائزة �أف�ضل هدف
أعلن اال ّتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،أمس ،الئحة
من عشرة أهداف مرشحة للفوز بجائزة بوشكاش ألفضل
هدف في عام .2015
وتتض ّمن الالئحة هدف نجم برشلونة ليونيل ميسي
سجله في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا
الذي ّ
في  30أي��ار الماضي ،حين انطلق بالكرة من منتصف
ّ
فتخطى أربعة العبين قبل أن يضعها في الشباك.
الملعب
المشجعين على االنترنت حتى
والتصويت مفتوح أمام
ّ
 30تشرين الثاني الحالي الختيار أفضل ثالثة أهداف من
الالئحة ،ث ّم ُيفتح الباب م ّرة ثانية أمام تصويت آخر يستم ّر
حتى  11كانون الثاني  2016الختيار الهدف األفضل.
وه��ن��ا األه���داف العشرة المرشحة للجائزة :هدف
سجله في  29آذار  2015في مباراة
اإلنكليزي ديفيد بولّ :
فليتوود ت��اون وبريستون ن��ورث إن��د .األوروغ��وي��ان��ي
سجله ف��ي  12نيسان  2015في
غ��ون��زال��و ك��اس��ت��روّ :

مباراة ريال سوسييداد وديبورتيفو ال كورونيا .اإليطالي
سجله في  16أيلول  2015في مباراة
أليساندرو فلورنزيّ :
سجله في  11آذار
روما وبرشلونة .البرازيلي ويندل ليراّ :
 2015في مباراة أتلتيكو غو وغويانيسيا.
سجلته في  5تموز  2015في
األميركية كارلي لويدّ :
مباراة الواليات المتحدة واليابان .األرجنتيني ليونيل
سجله في  30أي��ار  2015في مباراة برشلونة
ميسيّ :
سجله في 25
وأتلتيك بلباو .الفرنسي فيليب ميكسيسّ :
تموز  2015في مباراة ودية بين ميالن وإنتر.
سجله في  13تموز 2015
الكاميروني مارسيل ندينغّ :
في مباراة ودية بين بادربورن وبولتون .الكوستاريكي
سجله في  2تشرين الثاني  2014في
استيبان راميريزّ :
مباراة هيريديانو وديبورتيفو سابريسا .األرجنتيني
سجله في  9تشرين الثاني  2014في
كارلوس تيفيزّ :
مباراة يوفنتوس وبارما.

