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لبنان ي�سحق الو�س ب�سباعية نظيفة...
و«الفدائي» ُيمطر �شباك ماليزيا في الت�صفيات المزدوجة

حناوي يبحث مع االتحاد اللبناني
للرماية وال�صيد برنامج ن�شاطاته

حقق منتخب لبنان لكرة القدم ،ما
كان متوقعا ً منه في مباراته مع الوس
أمس ،بفوزه المستحق بسبعة أهداف
من دون رد ،في صيدا ،مسجالً فوزه
األكبر في نطاق التصفيات المزدوجة
ل��ك��أس ال��ع��ال��م  2018ف��ي روس��ي��ا
وك��أس أمم آسيا  2019في اإلم��ارات
(المجموعة السابعة).
قدم منتخب لبنان عرضا ً مميزاً ،ولو
كان المنافس متواضعاً ،فرفع رصيده
إلى  10نقاط ،وبقي في المركز الثالث
وراء كوريا الجنوبية والكويت.
ح���اص���ر م��ن��ت��خ��ب األرز ن��ظ��ي��ره
ال�ل�اوس���ي م��ن��ذ ص��ف��رة ال��ب��داي��ة في
منطقته ،وال سيما أن المدرب ميودراغ
رادولوفيتش اعتمد خطة هجومية.
ومال الضيوف إلى الخشونة للح ّد من
التحركات اللبنانية ،وعابهم اللعب
الفردي والدفاعي العقيم.
ولم يشكل منتخب الوس أي خطورة
على ال��م��رم��ى اللبناني ،ورب��م��ا أن
الالعبين اللبنانيين شعروا باالرتياح
لنتيجة الشوط األول ،فظهر التراخي
نسبيا ً عليهم ف��ي ال��ش��وط الثاني،
خصوصا ً في إنهاء الهجمات.
وأش��رك رادولوفيتش أحمد جلول
وعباس عطوي في الوسط ،وأوقف
الحكم اللعب قليالً لصدور أشعة ليزر
من المدرجات.
وسجل المدافع يوسف محمد ()27
برأسه إلى يسار الحارس مستثمرا ً
عرضية من الميسرة من ضربة حرة
مباشرة نفذها محمد حيدر إثر خطأ
على حسن معتوق  – 1صفر.
وأضاف رضا عنتر ( )34اإلصابة
الثانية برأسه إلى قلب المرمى مستغالً
عرضية من حسن معتوق من الميسرة
بعد أمامية من محمد حيدر  – 2صفر.
وس���ج���ل ح��س��ن ش��ع��ي��ت��و ()36
اإلصابة الثالثة للبنان بكرة بيسراه
مباشرة من داخ��ل المنطقة إلى قلب
المرمى إثر عرضية متقنة من حسن
شعيتو من الميسرة  – 3صفر.
وسجل علي حمام ( )42اإلصابة
الرابعة للبنان بكرة مباشرة إلى قلب
المرمى مرتدة من الحارس إثر عرضية
من حسن معتوق من الميسرة – 4
صفر.
ون���ج���ح ح��س��ن م��ع��ت��وق ()59
بتسجيل اإلصابة الخامسة للبنان
بكرة أرضية مرت من الزاوية اليمنى
الضيقة إثر تح ّولها من قدم المدافع

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي،
في مكتبه في ال��وزارة ،وفد االتحاد
اللبناني للرماية والصيد برئاسة
رئيسه بطرس صلخ ،وأعضاء الهيئة
اإلداري��ة وبعثة لبنان في البطولة
اآلسيوية التي جرت في الكويت بين
 11/1و ،2015/11/10الذي حاز
فيها لبنان ث�لاث ميداليات ذهبية
لفريق «الحفرة األولمبية» للناشئين
المؤلفة من إدم��ون جلخ وباتريك
ع��ق��وري وم���ارك ب��ري��دي ،والفضية
لفريق الحفرة األولمبية نساء راي
باسيل ،والبرونزية فردي لناشئي
«حفرة األولمبية» باتريك عقوري.
كما تم عرض لنشاطات االتحاد
وال���ب���رام���ج .وت���ن���اول ال��ب��ح��ث في
انتخاب رئيس االتحاد في الهيئة
بالمكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي
للرماية بطرس جلخ.
وت���م ال��ب��ح��ث ب���إح���راز ال��رام��ي��ة
إلى المرمى بعد مجهود ف��ردي رائع
لمعتوق  – 5صفر.
وسجل جوان العمري ( )90إصابة
خارقة من نحو  30مترا ً بكرة ساقطة
إلى المقص األيسر من تسديدة مباشرة
لكرة مرتدة من الدفاع  – 6صفر.
واخ��ت��ت��م ح��س��ن ش��ع��ي��ت��و ()93
التسجيل للبنان بكرة أرضية إلى قلب
المرمى منفردا ً ومتخطيا ً الحارس إثر
أمامية من محمد حيدر  – 7صفر.
مثل لبنان الحارس مهدي خليل
والالعبون محمد زي��ن طحان ونور
منصور وج���وان ال��ع��م��ري ويوسف
محمد (حسين عواضة  )70ووليد
اسماعيل وح��س��ن معتوق وحسن
شعيتو ومحمد حيدر وعدنان حيدر
وفايز شمسين (عباس عطوي )63
وعلي حمام ورضا عنتر (أحمد جلول
.)67
ومثل الوس الحارس سينفاشان
بونت هيسان والالعبون سيناكوني
فيينغ فومابانيا وكامبوني هاني
ف��ي�لاي وك��ام�لا بينكيو وت��ون��ي�لات
سيبونهوانغ وسيتيديت كانتافونغ
وكامفي سايافوتي وسوكساكوني
وب��ون��ت��ات��ي��ب وف���وم���اي س��وف��ان��دي
وباسوتساك سوليافونغ وفوتوني
إيناالي.
قاد المباراة التايالندي سيفاكورت
ب��واودوم وعاونه مواطنه بينال بريدا

والبحريني أحمد جابر مبارك راشد
والتايالندي الونغكرون فيميوتشانغ
رابعاً.
وراق��ب المباراة الماليزي ني توه
سين وراق��ب الحكام األردن���ي ناصر
دروي���ش مصطفى ال��غ��ف��اري .وأن��ذر
الحكم سيناكوني فيينغ فومابانيا
( ،)5وحسن شعيتو (.)57

فلسطين ـ ماليزيا

أمطر المنتخب الفلسطيني ضيفه
ال��م��ال��ي��زي ب��س��داس��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة ،في
المواجهة الممتعة التي جمعتهما أمس
على استاد عمان الدولي في األردن،
ضمن التصفيات المزدوجة.
وحظيت المباراة بحضور جماهير
الفت هتف للمنتخب الفلسطيني على
امتداد شوطي المباراة.
ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى
 9نقاط ،مقابل  4نقاط لماليزيا.
وان���دف���ع منتخب فلسطين منذ
البداية نحو المواقع الهجومية بحثا ً
عن حسم مبكر لنقاط المباراة ،ليشكل
ضغطا ً متواصالً على المرمى الماليزي
الذي اضطر للتراجع للخلف لتقديم
المساندة الدفاعية المطلوبة وتبديد
األطماع الفلسطينية.
وفرض منتخب فلسطين أفضليته
في منطقة الوسط بفضل التحركات
النشطة لخضر يوسف وجوناثان

وسوميا وحبشية وأبو ناهية ،وأشرف
نعمان.
والح��ت لمنتخب فلسطين فرص
عدة خطرة أبرزها تسديدة حبيشية
ت��ح � ّول��ت إل���ى رك��ن��ي��ة ،فيما ج��اءت
تسديدة أبو ناهية بأحضان الحارس
الماليزي.
وفي غمرة دقيقتين ،كان ال بد من
الضغط أن يولد االن��ف��ج��ار ،فسجل
منتخب فلسطين ه��دف السبق عبر
جوثانان حينما تسلم الكرة داخل
منطقة ال��ج��زاء وس��دده��ا على يمين
ال��ح��ارس معلنا ً تقدم فلسطين في
الدقيقة .36
وأض���اف أحمد أب��و ناهية الهدف
الثاني بالدقيقة  37حينما استثمر
خطأ دفاعيا ً ليواجه المرمى ويضع
الكرة في الشباك بثقة.
وف���ي ال���وق���ت ال����ذي ح����اول فيه
المنتخب الماليزي ال��ر ّد مع ّوال ً على
رم��ض��ان أب��و إس�لام وص��وف��وان عبد
الروازث وعمر يحيحى والنعيم ،نجح
منتخب فلسطين ف��ي تعزيز تقدمه
بالهدف الثالث مع نهاية الشوط األول
وبهدف سجله أحمد أبو ناهية حينما
استثمر الكرة المرتدة من البهداري
وحولها مباشرة داخ��ل الشباك كرة
ال تص ّد وال تر ّد لينتهي الشوط األول
فلسطينيا ً بثالثية نظيفة.
تحسن أداء
وفي الشوط الثاني،
ّ

المنتخب الماليزي الذي أطلق العنان
لالعبيه بالتقدم ،لكن تألق حارس
م��رم��ى منتخب فلسطين أب��و حماد
حال دون نجاح منتخب ماليزيا في
التسجيل.
وع��م��ل م��ن��ت��خ��ب ف��ل��س��ط��ي��ن على
استثمار المساحات التي كان يخلفها
ت��ق��دم الع��ب��ي المنتخب ال��م��ال��ي��زي،
ليسجل منتخب فلسطين هدفه الرابع
من كرة عرضية هيأها أشرف نعمان
على بوابة المرمى لتصل ألبو ناهية
ال��ذي وضعها داخ��ل الشباك معلنا ً
عند هدفه الشخصي الثالث ،والرابع
لمنتخب فلسطين بالدقيقة .57
وبعد ذل��ك ع��اد منتخب فلسطين
وسحب بساط األفضلية م��ن تحت
أق���دام المنتخب الماليزي وأم��ط��ره
بفرص خطرة ع�دّة يتقدّمها عرضية
تامر صيام التي د ّكها مراعبة برأسه
لكن ال��ح��ارس الماليزي ح��رم��ه من
فرصة التسجيل.
وت��وج منتخب فلسطين أفضليته
بالهدف الخامس ،حينما سدد مرابعة
وارت���دت م��ن ال��ح��ارس ليكملها تامر
صيام في الشباك الدقيقة  ،87وقبل
صافرة النهاية أضاف حبيشة الهدف
ال��س��ادس بتسديدة قوية تراقصت
بالشباك الماليزية ،ليخرج منتخب
فلسطين فائزا ً بسداسية من دون ردّ.

ّ
توهج كوري يقود غولدن �ستايت للفوز التا�سع توالي ًا
قدم ستيفن كوري أفضل العب في الموسم
الماضي أدا ًء استعراضيا ً ن��ادرا ً وق��اد غولدن
ستايت ووريرز حامل اللقب إلى تخطي مضيفه
ممفيس غريزليز  84-100األربعاء ضمن دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين ليبقى الفريق
الوحيد من دون أي خسارة.
على ملعب «فيديكس ف���وروم» ف��ي والي��ة
تينيسي وأمام  18119متفرجاً ،عادل غولدن
ستايت رقما ً يعود إلى  55سنة حقق فيه أفضل
بداية موسم في ال��دوري ،في ظل أدا ٍء جمي ٍل
لكوري الذي سجل ثالثيتين خارقتين.
ورف����ع غ���ول���دن س��ت��اي��ت رص���ي���ده إل���ى 9
انتصارات متتالية ،ليعادل رقم نسخة -1960
 1961عندما كان األسطورة ويلت تشامبرالين
في صفوفه وكان الفريق يتخذ من فيالدلفيا مقرا ً
له.
لكن غولدن ستايت ال يزال بعيدا ً نوعا ً ما عن
الرقم القياسي ألفضل بداية في تاريخ الدوري
والذي يتشاركه واشنطن كابيتولز (-1948
 )1949وهيوستن روكتس ()1994-1993
عندما حققا  15فوزا ً متتاليا ً في بداية الموسم.
واستبعد مدرب غولدن ستايت المؤقت لوك
والتون إمكانية معادلة ووريرز للرقم القياسي
ألكبر عدد من االنتصارات في الدوري المنتظم
المسجل باسم الفريق األسطوري لشيكاغو بولز
بقيادة مايكل جوردان في موسم 1996-1995
مع  72ف��وزاً« :الموسم ال يزال طويالً للحديث
عن  72فوزاً».
ومني ممفيس بخسارة جديدة أمام غريزليز
بعد األولى  69-119األسبوع الماضي.
وقدم كوري مساهمة رائعة مع فريقه مسجالً
 28نقطة و 5متابعات و 5تمريرات حاسمة،
وحمل فريقه على كتفيه في الربع الثالث عندما
سجل  17نقطة بمفرده.

وقال كوري ( 27سنة)« :وجدنا طرقا ً لتنظيم
أنفسنا .عرفنا أن ممفيس سيلعب بطريقة قذرة
ويحاولون قلب المباراة إلى مواجهة جسدية
مؤلمة ،لكن تخطينا ذلك».
وفضالً عن كوري ،سجل أندري إيغووداال،
نجم نهائي الموسم الماضي ض��د كليفالند
كافالييرز 20 ،نقطة بينها  4ثالثيات وأضاف
هاريسون ب��ارن��ز  19نقطة ،فيما ك��ان العب
االرتكاز اإلسباني مارك غاسول األكثر تسجيالً
لدى ممفيس مع  26نقطة و 7متابعات وأضاف
زاك راندولف  19نقطة و 7متابعات.
وحرم قرار الحكم واإلعادة التلفزيونية مهاجم
نيويورك نيكس الواعد الالتفي كريستابس
بورزينغيس من ثالثية في الوقت القاتل كانت
ستمنح فريقه الفوز على تشارلوت هورنتس
الذي حسم المواجهة  93-95على ملعبه «تايم
وارنر كايبل أرينا» أمام  16643متفرجاً.

وللوهلة األولى احتسبت ثالثية بورزينغيس
( 10نقاط و 15متابعة) لكن الحكام اعتبروا أن
الكرة كانت ال تزال بين يديه عندما انتهى وقت
المباراة.
وبرز الفرنسي نيكوال باتوم مع الفائز مسجالً
 24نقطة وأضاف الموزع البديل جيريمي لين
 17نقطة ،فيما كان نجم نيكس كارميلو أنطوني
األفضل لدى الخاسر مع  29نقطة.
وألحق داالس مافريكس الخسارة الثالثة
بضيفه ل��وس أنجليس كليبرز القوي -118
 108على ملعب «أميريكان ايرالينز أرينا» أمام
 19805متفرجين.
وس��رق العمالق األلماني المخضرم ديرك
نوفيتسكي ( 37سنة) األضواء بتسجيله 31
نقطة و 11متابعة بينها  5ثالثيات ،وأضاف
ويسلي ماتيوز  25نقطة ،فيما سجل باليك
غريفين  21نقطة و 9متابعات للخاسر والعب

االرتكاز دي اندري جوردان  9نقاط و 11متابعة
وال��م��وزع كريس ب��ول  11نقطة و 11تمريرة
حاسمة.
وواجه جوردان صافرات االستهجان طوال
المباراة بعد التزامه بالتعاقد مع داالس ثم
تبديل رأيه والبقاء في صفوف كليبرز.
وان��ت��ه��ت م��واج��ه��ة س��ان أنطونيو سبيرز
ومضيفه بورتالند ترايل ب�لاي��زرز لمصلحة
األول  101-113على ملعب «مودا سنتر» أمام
 19393متفرجاً.
وأم��ام زمالئه السابقين ،سجل الماركوس
اول��دري��دج  23نقطة ،وس��اه��م معه بتحقيق
الفوز كاوهي ليونارد  20نقطة وتيم دنكان 12
نقطة والبديل األرجنتيني مانو جينوبيلي 14
نقطة ،فيما كان داميان ليالرد أفضل مسجل
لدى الخاسر مع  22نقطة و 9تمريرات حاسمة
بينها  5ثالثيات وأضاف سي جاي ماكولوم 21
نقطة.
وبعد  7خ��س��ارات متتالية حقق بروكلين
نتس ف��وزه األول ه��ذا الموسم على مضيفه
هيوستن روكتس  ،98-106فيما مني فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز بخسارته الثامنة على التوالي
وبقي الوحيد من دون أي فوز لسقوطه أمام
ضيفه تورونتو رابتورز  ،103-119علما ً بأنه
استهل الموسم الماضي بخسارة  17مباراة
على التوالي.
وفي باقي المباريات ،فاز أورالن��دو ماجيك
على لوس أنجليس ليكرز  ،99-101وانديانا
بيسرز على بوسطن سلتيكس ،91-102
وأتالنتا هوكس على نيواورليانز بيليكانز
 ،98-106ودنفر ناغتس على ميلووكي باكس
 ،102-103وساكرامنتو كينغز على ديترويت
بيستونز .92-101

هل يحقق هاميلتون �أمنيته على �أر�ض قدوته؟
على حلبة «إن��ت��رالغ��وش» وال��ت��ي استعصت عليه ف��ي 9
مناسبات ...سيسعى هاميلتون إلى «تكريم» الراحل سينا على
أرضه .ويحلم البريطاني لويس هاميلتون المت ّوج بلقب بطولة
العالم للمرة الثالثة في مسيرته بالصعود على رأس منصة
التتويج األحد المقبل في جائزة البرازيل الكبرى على أرض قدوته
الراحل أيرتون سينا.
وت� ّ
�أخ��ر وص��ول هاميلتون إل��ى ال��ب��رازي��ل  24ساعة بطلب
لكنّ
فريقه مرسيدس أكد أنه ينوي
من أطبائه بسبب مرضه،
المشاركة في السباق الغائب عن خزائنه في  9محاوالت.
وقال هاميلتون« :كنت أحلم بالسباق على حلبة ساو باولو
في صغري .أشعر دوما ً بوجوده (سينا) عندما أكون هناك .من
المذهل التفكير بأنّ سينا احتاج إلى  8محاوالت للفوز هناك ،وهو
من السباقات النادرة التي عجزت أنا أيضا ً عن الفوز فيها .وإذا
نجحت بذلك هذا األسبوع سيكون بمثابة التحية له وإضاءة
أخرى لموسمي الرائع».
وفي  8مشاركات على حلبة إنترالغوش ،صعد هاميلتون
مرتين فقط على المنصة ،لكنه في  2008أحرز بطولة العالم ألول
مرة في حياته بعد تجاوز دراماتيكي في اللفة األخيرة سمح له
بضمان المركز الخامس في السباق.
ويتوقع أن يلقى هاميلتون منافسة حادة من زميله األلماني
نيكو روزبرغ ،المت ّوج في جائزة المكسيك األخيرة وفي النسخة
األخيرة في البرازيل.
وقال روزبرغ الذي يعيش عالقة باردة مع زميله« :أريد الفوز
مجدّداً .كانت المعركة جيّدة العام الماضي مع لويس عندما

حللت في المركز األول».
ويريد روزب��رغ أيضا ً ضمان حلوله ثانيا ً في ترتيب بطولة
العالم وراء هاميلتون ،في ظل ابتعاد األلماني سيباستيان فيتل
(فيراري)  21نقطة عنه في المركز الثالث.
وضرب روزبرغ عصفورين بحجر واحد بتتويجه في المكسيك
أمام  120ألف متفرج ،فهو استعاد نغمة االنتصارات وحقق فوزه
الرابع هذا الموسم بعد إسبانيا وموناكو والنمسا والثاني عشر
في مسيرته االحترافية ،وحرم زميله من معادلة الرقم القياسي
في عدد االنتصارات في موسم واحد.
وفاز هاميلتون بـ 10سباقات حتى اآلن هذا الموسم ،وتتويجه
بالسباقات الثالثة المتبقية (المكسيك والبرازيل وأبوظبي) كان
سيعادل الرقم القياسي في عدد االنتصارات في موسم واحد
والذي يوجد بحوزة فيتل.
وعانى موسم فيراري القوي ضربة في المكسيك ،حيث فشلت
سيارتا الفريق األحمر بتجاوز خط الوصول ألول مرة منذ 184
سباقاً.
وتعيّن على مرسيدس تقديم مجهود مضاعف أمام فيراري
التي أدخلت مح ّركا ً جديدا ً في مونزا ،فاختفت أفضلية  20حصانا ً
كانت تتمتع فيها باألفضلية على الفريق اإليطالي.
في سياق متصل ،قال البريطاني لويس هاميلتون أنه تع ّرض
لحادث سير منتصف هذا األسبوع في مونت كارلو.
وأضاف هاميلتون عبر موقع التواصل االجتماعي «إنستغرام»:
«تعرضت لحادث سير في مونت كارلو مساء االثنين ...لم يصب
أحد بأذى وهذا هو أهم شيء ولكن السيارة د ّمرت بشكل واضح...

لقد اصطدمت بإحدى السيارات المتوقفة».
ولم يكشف السائق البريطاني عن أية تفاصيل أخرى حول
الحادث ،كما أشار إلى أنه ق ّرر أن يعلن الحادث ألنّ هناك أشخاصا ً
يعرفون مكانته وسيستغلّون األمر لتحقيق مكسب سريع ،على
حد قوله.
وتابع هاميلتون قائالً« :أنا أخبركم ألنني أشعر بأننا جميعا ً
علينا تحمل المسؤولية عن تصرفاتنا ..جميعنا يرتكب أخطاء
ولكن من المهم أن نتعلم منها وأن نستمر في االرتقاء».
ويعاني هاميلتون أيضا ً من الح ّمى ،األمر الذي أدى بجانب
الحادث إلى إرجاء وصوله إلى البرازيل إلى اليوم الخميس ،بناء
على نصيحة األطباء والمسؤولين عن فريق مرسيدس.
الفائزون في السنوات العشر األخيرة
 :2005الكولومبي خ���وان بابلو مونتويا (م��اك�لاري��ن
مرسيدس)
 :2006البرازيلي فيليبي ماسا (فيراري)
 :2007الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري)
 :2008البرازيلي فيليبي ماسا (فيراري)
 :2009األسترالي مارك ويبر (ريد بول رينو)
 :2010األلماني سيباستيان فيتل (ريد بول رينو)
 :2011األسترالي مارك ويبر (ريد بول رينو)
 :2012البريطاني جنسون باتون (ماكالرين مرسيدس)
 :2013األلماني سيباستيان فيتل (ريد بول رينو)
 :2014األلماني نيكو روزبرغ (مرسيدس)

راي باسيل على المقعد التأهيلي
األول��م��ب��ي��اد ري���و  .2016ون��ظ��را ً
لتعليق المقاعد التأهيلية من قبل
اللجنة األول��م��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة التي
س��ح��ب��ت ال��م��ق��اع��د ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة من
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البطولة اآلسيوية ،يتم التواصل
ب��ي��ن وزارة ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة
وال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة اللبنانية
وات���ح���اد ال��رم��اي��ة ل��م��ع��ال��ج��ة ه��ذا
الموضوع.

بالتيني خارج �سباق االنتخابات
لن يستطيع الفرنسي ميشال بالتيني المتابعة في
سباق رئاسة الفيفا بعد أن رفضت اللجنة المراقبة أوراق
ترشيحه .وأعلنت اللجنة االنتخابية المكلفة النظر بملفات
المرشحين لرئاسة االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم
الخميس اعتماد خمسة مرشحين فقط بعد استبعاد
الفرنسي ميشال بالتيني والليبيري موسى بيليتي.
والمرشحون الخمسة هم :األردن��ي علي بن الحسين،
البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة ،الفرنسي جيروم
شامباني ،السويسري جياني اينفانتينو والجنوب أفريقي
طوكيو سيكسويل.
وتجرى االنتخابات في  26شباط المقبل .وستدرس
لجنة األخالق ملف بالتيني بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة
 90يوماً.
وج��اء في بيان للفيفا« :أعلنت اللجنة االنتخابية 5
مرشحين مؤهلين لخوض انتخابات رئاسة الفيفا».
وك��ان اسم بالتيني ،رئيس االتحاد األوروب��ي ونائب
رئيس الفيفا الموقوف موقتا ً لمدة  90يوماً ،من ضمن
األسماء السبعة بعد إقفال باب الترشيح في  26تشرين
األول الماضي.
وأوق��ف بالتيني من قبل لجنة األخ�لاق المستقلة في
الفيفا لمدة  90يوما ً بسبب «دفعة غير مشروعة» لمبلغ
مليوني فرنك سويسري تلقاها من رئيس االتحاد الدولي
الموقوف أيضا ً السويسري جوزيف بالتر في عام 2011
عن عمل استشاري قام به لمصلحة الفيفا بين 1999
و 2002بعقد شفهي.
وأوض��ح بيان الفيفا أيضاً« :وفقا ً للوائح االنتخابية
ولوائح الفيفا ،فإن غرفة التحقيقات في لجنة األخالق أجرت

فحوصات النزاهة على المرشحين .وهذه العملية المؤلفة
من شقين ،تبدأ بإعداد تقارير مفصلة عن المعلومات حول
أي مخاطر تتعلق بكل مرشح .إن فحص النزاهة يشمل
مراجعة سجالت كل مرشح في منظمته وحالته القانونية
وإجراءات اإلفالس ،والقرارات التنظيمية المحتملة ضده
ومراجعة تقارير وسائل اإلعالم بشأن السلوك االحتيالي
والتالعب بالمباريات وانتهاكات حقوق اإلنسان».
وأض��اف البيان« :ثم سيطلب من كل مرشح التعليق
على مضمون التقرير المفصل الذي تم إعداده».
وبحسب بيان الفيفا أيضا ً ف��إن «الفحص النهائي
للنزاهة مع التعليقات المقدمة من المرشحين تقدم إلى
أعضاء اللجنة االنتخابية لتقييمها وتحديد ما إذا كان كل
مرشح لبى متطلبات الترشح لرئاسة الفيفا حسب النظام
األساسي ولوائح الفيفا».
وفي ما يتعلق بملف ترشيح بيليتي ،أوضح بيان لجنة
االنتخابات في الفيفا« :إن اللجنة االنتخابية لم تعتمده
على ضوء مضمون تقرير فحص النزاهة الخاص به»،
مضيف ًة« :ألسباب تتعلق بحماية الحقوق الشخصية ،فإن
لجنة االنتخابات لن تنشر تفاصيل قرارها».
ويحق ألي مرشح استئناف قرار لجنة االنتخابات حول
أهليته بالترشح لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
من جانبه ،قال محامي ميشال بالتيني بأن األخير
مذهول من «البطء المثير للدهشة» من قبل فيفا للنظر في
االستئناف الذي تقدم به لرفع اإليقاف عنه.
وأوضح تيبو اليس لـ»فرانس برس» أمس« :إن ترشيح
السيد بالتيني سيدرس بعد انتهاء فترة إيقافه» ،مضيفاً:
«إن الترشيح بالتالي لم يرفض».

بوتين ّ
ي�شدد على معاقبة فردية للجناة
دعا الرئيس الروسي إلى أن تكون
العقوبات الدولية على الرياضيين
الروس فردية ال جماعية.
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين إن��ه يتعيّن على ب�لاده التي
تواجه اتهامات بالمنشطات من طرف
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
وعقوبة اإلي��ق��اف لجميع مسابقات
أل��ع��اب ال���ق���وى ،أن تفتح تحقيق
«خ��اص» بها ،م��ش��ددا ً على ض��رورة
أن تكون العقوبات «فردية» للجناة
وليست جماعية.
وق������ال ب���وت���ي���ن خ��ل��ال ل��ق��ائ��ه
بالمسؤولين الرياضيين في سوتشي
على ضفاف البحر األسود« :يجب أن
نقوم بكل ش��يء في روسيا من أجل
التخلص من هذه المشكلة».
وأض��اف« :يجب أن تقوم روسيا
بتحقيق داخلي خ��اص بها» ،داعيا ً
المسؤولين الرياضيين ال��روس إلى
«تعاون أكثر انفتاحاً ،وأكثر مهنية
واحترافية مع المؤسسات الدولية
لمكافحة المنشطات».
وت��اب��ع« :ه��ذه المشكلة موجودة
ليس فقط في روسيا ،ولكن إذا كان
ل��زم�لائ��ن��ا األج��ان��ب أس��ئ��ل��ة ف��ي ه��ذا

الموضوع ،فيجب أن نرد حتى ال تكون
هناك أسئلة».
ودعا بوتين إلى حماية الرياضيين
ال����روس م��ن ال��ل��ج��وء إل���ى األدوي���ة
المحظورة خالل هذا االجتماع الذي
خ��ص��ص ل�لاس��ت��ع��دادات إل���ى دورة
األلعاب األولمبية الصيفية-2016
في ري��و دي جانيرو حيث سيذهب
الرياضيون الروس بحسبه من أجل
المنافسة على  181ميدالية فردية
و 31ميدالية خاصة بالفرق.
وأشاد بوتين في بداية هذا االجتماع
«بالمستوى الجيد» الس��ت��ع��دادات
المنتخبات الوطنية الروسية لأللعاب
األول��م��ب��ي��ة ،معتبرا ً أن «المنافسة
الرياضية ال تكون جذابة إال عندما
تكون شريفة».
كما اعتبر بوتين أن العقوبات
بسبب المنشطات يجب أن تكون
«فردية» وليست جماعية في وقت
تواجه فيه بالده عقوبة اإليقاف من
جميع مسابقات إلعاب القوى خالل
اجتماع لالتحاد الدولي لرياضة أم
األلعاب بعد غد الجمعة وذلك بسبب
تقرير للوكالة ال��دول��ي��ة لمكافحة
ال��م��ن��ش��ط��ات ات��ه��م��ت ف��ي��ه روس��ي��ا

نادال ي�شارك في دورة
�سيدني اال�ستعرا�ضية
يشارك اإلسباني رافايل نادال المصنف خامسا ً عالميا ً في دورة
سيدني االستعراضية في كرة المضرب في كانون الثاني المقبل
التي تقام منافساتها حسب قواعد جديدة ب��دأت أستراليا في
اختبارها.
وسينضم نادل إلى الفرنسي غايل مونفيس واألستراليين ليتون
هويت ونيك كيرغيوس في هذه الدورة التي انطلقت العام الماضي
بمشاركة السويسري روجيه فيدرر وهويت أيضاً .وسيمثل نادال
ومونفيس والنجم األميركي السابق جون ماكنرو الفريق العالمي،
وهويت وكيرغيوس والنجم السابق بات كاش الفريق االسترالي
للدورة التي تنطلق في  11كانون الثاني ،أي قبل أسبوع من أولى
بطوالت الغراند سالم في .2016
واعتمد المنظمون تعديالت مهمة على قواعد اللعبة يجرى
اختبارها حاليا ً أم�لاً في تطبيقها رسميا ً على صعيد رابطتي
الالعبين والالعبات في العالم لتجنب المباريات الطويلة وإبعادها
عن الملل .وبحسب النظام الجديد في سيدني ،فإن الالعب يفوز
بالمجموعة بعد إحرازه أربعة أشواط فقط ،كما ال يحتسب التعادل
( ،)40-40وأيضا ً تتم مواصلة اللعب في حال لمست كرة االرسال
الشبكة واستقرت في المربع الصحيح.
ويحتاج الالعب في النظام المعتمد عالميا ً حاليا ً الى ستة
أشواط إلنهاء المجموعة ،وأحيانا ً إلى سبعة في حال التعادل
 ،5-5كما أن الشوط قد يستمر ألكثر من ربع ساعة بسبب قاعدة
التعادل عند وصول النتيجة الى  ،40-40ألن الفوز بالشوط
يتطلب حينها الفوز بكرتين وليس بواحدة فقط .وبالنسبة الى
االرس��ال ،فإنه يعاد حين تلمس الكرة الشباك وتقع في المربع
الصحيح.
وعلّق نادال على هذه التعديالت قائالً« :إنها تجعل األمر سهالً
على الجمهور لكي يتابع كل نقطة ،ما يخلق أجواء رائعة».
وقد اختبرت أستراليا هذه التعديالت في جميع أنديتها.

بفضيحة فساد ومنشطات في ألعاب
القوى.
وقال بوتين« :إذا قام أحد ما بخرق
القوانين الجاري بها العمل في مجال
مكافحة المنشطات ،فالمسؤولية
يجب أن ت��ك��ون ف��ردي��ة» ،مضيفاً:
«الرياضيون الذين لم يتناولوا أبدا ً
المنشطات ال يجب أن يدفعوا ثمن ما
ارتكبه أولئك الذين يتناولونها».
وف��ي تقرير م��دو نشرته أول من
أمس االثنين الوكالة الدولية لمكافحة
المنشطات اتهمت فيه الرئيس السابق
لمختبر موسكو للكشف عن المنشطات
غريغوري رودتشنكوف بضلوعه في
قلب برنامج عام للمنشطات أللعاب
القوى الروسية يتضمن بشكل خاص
تدمير نتائج اختبارات إيجابية لمواد
منشطة .واستقال رودتشنكوف مساء
أمس الثالثاء من منصبه.
وج�����اءت ف��ض��ي��ح��ة ال��م��ن��ش��ط��ات
والفساد في ألعاب القوى الروسية في
وقت تستعد فيه البالد إلى استضافة
نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام
 2018بعدما استضافت دورة األلعاب
األولمبية الشتوية في سوتشي عام
.2014

بيكر :دجوكوفيت�ش
ّ
قدم �أف�ضل موا�سم التن�س
في التاريخ
أكد بوريس بيكر العب التنس األلماني السابق
وال��م��درب الحالي لالعب نوفاك دجوكوفيتش
أن موسم  2015للنجم الصربي هو األفضل في
تاريخ مواسم بطوالت التنس .وقال بيكر في لقاء
مع مجلة «ليكيب» الفرنسية« :إنه أفضل المواسم
ألي العب تنس في التاريخ».
وخاض دجوكوفيتش المصنف األول عالميا ً
 83مباراة هذا العام خسر منها خمسة لقاءات
فقط ،باإلضافة إلى وصوله إلى المباراة النهائية
 14مرة من أصل  15بطولة شارك فيها.
وأش��اد بيكر بالعمل ال��ذي أداه العبه ،مؤكدا ً
أنه لم ير أدا ًء مماثالً ألي العب تنس آخر« :إنه
س��يء ف��ي أي
ش��يء خ����ارق ...ل��م يلعب بشكل
ّ
مباراة».
وبعد أن ح ّقق لقب بطولة «باريس بيرسي»
األسبوع الماضي ،رفع دجوكوفيتش هذا العام
رصيده من األلقاب إلى الرقم  ،10من بينها ثالثة
ألقاب في بطوالت «غراند سالم» وستة ألقاب في
«الماسترز» ذات األلف نقطة.
وب��ن��اء ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج ال��ك��ب��ي��رة ،أصبح
الالعب المصنف األول عالميا ً أب��رز المرشحين
للفوز بالبطولة الختامية لموسم بطوالت العبي
التنس المحترفين (ال����دوري العالمي) التي
تستضيفها العاصمة البريطانية لندن األسبوع
المقبل وتجمع بين الالعبين الثمانية األفضل في
العالم.

