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كري�ستيانو �سيقابل حيدر!

اختبار �صعب للمت�صدر ال�صفاء �أمام النبي �شيت في الدوري
يواجه الصفاء متصدر ال��دوري
اللبناني لكرة القدم اختبارا ً صعبا ً
عندما يح ّل ضيفا ً على «النبي شيت»
ف��ي الجولة الخامسة م��ن ال��دوري
اللبناني لكرة القدم.
وتفتتح الجولة بعد ظهر اليوم،
بمباراتين ،فتقام األولى بين النجمة
والحكمة على ملعب «أم��ي��ن عبد
النور» في بحمدون ،ويح ّل في الثانية
األنصار ضيفا ً على السالم زغرتا في
ملعب مجمع زغرتا الرياضي.
وتتجه األنظار إلى مباراة النجمة
السابع بـ 5نقاط والحكمة «الجريح»
الحادي عشر بنقطة واحدة ،المقررة
من دون جمهور بقرار اتحادي سببه
ه��ت��اف��ات «ن��ج��م��اوي��ة» خ��ارج��ة عن
القانون.
وك����ان االت���ح���اد ع��اق��ب النجمة
بخوض  3مباريات خ��ارج أرض��ه،
وت��م��ي��ل ال��ك � ّف��ة للقلعة النبيذية
المتسلّح بمعنويات عالية بعد الفوز
المستحق على غريمه التقليدي
األن��ص��ار األح��د الماضي ،ف��إذا قدم
النجمة العرض المميز كالذي قدمه
أمام األنصار ،وبالتالي سيحقق فوزه
الثاني على التوالي بعد تعادلين
وخسارة واح��دة ،على أم��ل الزحف
نحو المنافسة على اللقب.
في المقابل ،يتطلع الحكمة إلى
خطف نقطة على األق��ل من النجمة
بعدما ع��ادل طرابلس ف��ي الجولة
الرابعة  3 – 3في عاصمة الشمال
وحصل على أول��ى نقاطه ،معتمدا ً
على خبرة مهاجميه المخضرمين
ال��م��ص��ري أح��م��د ج����رادي ومحمد
قصاص اللذين نجحا في التسجيل
لفريقهما .ويتوقع أن تأتي المباراة
هجومية للنجمة ودفاعية للحكمة.
وفي المباراة الثانية يستضيف
السالم العاشر بنقطة واحدة األنصار
الرابع بـ 7نقاط ،اللذين يعانيان من
بعض المشاكل ،فالسالم تخلى عن
مدربه الفنزويلي من أص��ل سوري
لؤي صالح أبي كرم وعّ ين السوري
محمد أن���س م��خ��ل��وف ال���ذي باشر
اإلشراف على الفريق منذ أسبوعين،

وال سيما بعدما خسر السالم مباراته
األخيرة أمام الساحل .2 – 1
ويأمل المخلوف الفوز بمباراته
األول�����ى ع��ل��ى أرض ال���س�ل�ام بعد
خ��س��ارت��ي��ن ف��ي ال��م��رداش��ي��ة أم��ام
الراسينغ والعهد ،لكن السؤال هل
لدى مخلوف العصا السحرية إلعادة
الروح إلى فريقه الجديد وطي صفحة
الماضي وجمع النقاط؟
وي��س��ع��ى األن���ص���ار لتعويض
خسارته أمام النجمة األحد الماضي
بعد ع��رض فني متواضع ،ويغيب
عن «األخضر» قلب الدفاع أنس أبو
صالح بسبب اإليقاف ،وكان األنصار
خ��س��ر أم����ام ال��ن��ج��م��ة ،وسيسعى
األخضر للتعويض ونسيان خسارته
الوحيدة.
وتتابع الجولة ،السبت ،بمباراة
واحدة فيستضيف ملعب النبي شيت
في بعلبك مباراة قمة المرحلة بين
النبي شيت والصفاء.
ويخوض الصفاء المتصدر بـ10

نقاط المباراة مع الوصيف بـ 9نقاط،
ساعيا ً ل��ع��دم التفريط ب��اي نقطة
لتوسيع الفارق بينه وبين منافسه
إلى أكثر من نقطة واحدة.
ولن يكون فوز الصفاء سهالً في
حال تحقق ،لكون النبي شيت صعب
المنال على أرض��ه وبين جمهوره،
وهو القادر على صنع المفاجآت كما
فعل امام العهد في افتتاح البطولة.
وي��س��ع��ى ال��ف��ري��ق ال��ب��ق��اع��ي إل��ى
مواصلة عروضه ونتائجه الجيدة
بعدما ف��از على االجتماعي 1 – 3
في المرحلة الرابعة ،وفي حال فوز
النبي شيت في المباراة فانه سيحتل
الصدارة للمرة األول��ى منذ صعوده
إلى القسم األول.
وك���ان ال��ص��ف��اء ف���از أخ��ي��را ً على
النجمة  ،1 – 2ويعتمد مدربه إميل
رستم على ثالثي هجومه المحلي
المؤلف من عالء البابا وحسن هزيمة
ومحمد حيدر الذي سجل  8إصابات
( 3و 3و 2على التوالي).

ويمكن القول إن تشكيلة رستم هذا
الموسم هي األفضل بدءا ً من الحارس
مهدي خليل ،الذي حافظ على نظافة
شباك منتخب لبنان للمباراة الرابعة
على التوالي في إنجاز تاريخي وذلك
منذ تولى الحراسة ب��دال ً من عباس
حسن إل��ى ال��وس��ط فالهجوم ،إلى
العبين جيدين على مقاعد االحتياط.
وتختتم الجولة الخامسة ،األحد،
بثالث مباريات؛ فيلتقي االجتماعي
مع الشباب الغازية على ملعب رشيد
ك��رام��ي ف��ي ط��راب��ل��س ،والراسينغ
مع طرابلس على ملعب برج حمود
البلدي ،بينما يحل العهد ضيفا ً على
شباب الساحل على ملعب رفيق
الحريري في صيدا.
وفي صيدا ،يواجه العهد الثالث
بـ 9نقاط خصما ً عنيدا ً هو شباب
ال��س��اح��ل ال��خ��ام��س بـ 7ن��ق��اط.
وسيسعى األخ��ي��ر بقيادة المدرب
موسى حجيج للفوز بالنقاط الثالث
ليحتل مركز الوصيف.

ويمتاز الساحل بهجومه بقيادة
موسى كبيرو وتكامل خطوطه ،وهو
فاز في مباراته األخيرة على السالم
.1 – 2
أم��ا العهد فحظه أوف���ر بالفوز
لصالبة خ��ط دف��اع��ه ال���ذي اهتزت
شباكه مرتين ،ويملك هجوما ً قادرا ً
على الوصول الى مرمى المنافس،
بقيادة محمدو درام ،وهو أثبت ذلك
ب��ف��وزه على الراسينغ أخ��ي��را ً – 2
صفر.
وعلى ملعب ب��رج حمود ،يلتقي
الراسينغ ال��س��ادس بـ 6نقاط مع
طرابلس التاسع بـ 4نقاط .ويسعى
الراسينغ لتجنب خسارة ثانية اثر
سقوطه ف��ي الجولة الرابعة أم��ام
العهد.
ويعتمد المدرب يوجين مولدوفان
على ال��ث�لاث��ي ال��روم��ان��ي ال���ذي بدأ
ال��ت��أق��ل��م م��ع تشكيلته المحلية.
وسيحاول طرابلس انتزاع أول فوز
له في ال��دوري بعد  4تعادالت منذ
بدء البطولة ،وال يزال مهاجمه مايكل
هيليجبي يبحث ع��ن نفسه ،إذ لم
يسجل سوى إصابة واحدة في مرمى
األنصار في المرحلة األولى.
وف��ي طرابلس ،يخوض الغازية
صاحب القاع بنقطة واحدة مباراته
الثانية ت��وال��ي �ا ً (ب��ع��دم��ا ق��اب��ل في
المرحلة الرابعة األنصار على الملعب
عينه وخسر (صفر –  )3وذلك أمام
االجتماعي الثامن بـ  5نقاط.
وكفة صاحب األرض هي األرجح
الكتمال صفوفه ولسعيه إلى إرضاء
جمهوره الكبير ،وال سيما أنه سقط
أخيرا ً أمام النبي شيت  3 – 1في برج
حمود.
أم��ا الغازية فسيستعيد العبيه
ستاندلي ايشاب وحسن علوية بعد
عقوبة التوقيف مباراة واحدة .وبات
موقف المدرب مالك حسون حرجا ً وال
سيما أن إدارت��ه أمنت له اإلمكانات
المطلوبة ووسعت موازنة الفريق
هذا الموسم .وعودته بنقاط المباراة
الثالث من طرابلس تبدو صعبة.

هامبورغ يفتتح الجولة با�ست�ضافة دورتموند...
وعودة حذرة للدوري الفرن�سي بعد اعتداءات باري�س
يقص هامبورغ وضيفه بوروسيا دورتموند شريط المرحلة
ّ
الثالثة عشر من ال��دوري األلماني .وأك��د مسؤولو ال��دوري
األلماني أن المباريات ستقام في موعدها من دون أي تغييرات،
وستكون مواجهة بايرن ميونيخ وضيفه شالكه أبرزها على
ملعب األول الذي يتسع لـ 79ألف متفرج في جلزنكيرشن.
ّ
وحث مسؤولو الشرطة األلمانية المشجعين على التخلي
عن ممارساتهم االعتيادية من خالل جلب المفرقعات النارية
الصاخبة التي قد تثير الذعر لدى الجماهير في ظ ّل مناخ
متوتر .وستسبق مباريات المرحلة دقيقة صمت احتراما ً
للضحايا الـ 129الع��ت��داءات باريس ،وسيرتدي الالعبون
شارات سوداء على أيديهم حداداً.
وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانس يواكيم فاتسكه أن
العرض يجب أن يستمر في المباراة االفتتاحية اليوم الجمعة
على ملعب «فولكسبارك شتاديون» الخاص بهامبورغ« :ال
بديل عن ذلك .يجب أن نظهر الشجاعة وال نسمح ألنفسنا بأن
نستسلم للخوف».
ويبحث دورتموند عن ف��وزه الخامس على التوالي أمام
هانوفر الخامس عشر في الترتيب ،ليقلّص الفارق مع بايرن
ميونيخ الذي يبتعد عنه بالصدارة بفارق  5نقاط.
وي��ب��دأ ب��اي��رن ميونيخ أس��ب��وع�ا ً ح��اف�لاً ،قبل استضافة
أولمبياكوس اليوناني الثالثاء المقبل ف��ي دوري أبطال
أوروبا ،ثم مواجهة هيرتا برلين في ميونيخ السبت المقبل في
البوندسليغا .يقدم فريق المدرب اإلسباني جوسيب غوراديوال
موسما ً رائعا ً ففاز  11مرة من أصل  12في الدوري ولم يخسر
حتى اآلن سوى أمام آرسنال اإلنكليزي في دوري األبطال.
ويغيب عن الفريق البافاري العب وسطه اإلسباني تياغو
ألكانتارا ال��ذي أصيب م��ج��ددا ً باألربطة الوسطية لركبته
اليمنى ،والتي قطعها سابقا ً ثالث مرات في مسيرته ويتوقع
ابتعاده من المالعب حتى  4أسابيع.
وعلى صعيد ال��س�لام��ة ،ق��ال م��ارك��وس هورفيك المدير
اإلعالمي في بايرن« :خضنا مناقشات مكثفة مع السلطات
األمنية والشرطة ألي��ام ع��دة .بعد اكتمالها سنقوم بتوفير
المعلومات».
ويتوقع أن يكون شالكه ،خامس الترتيب عنيدا ً كما العادة
على أرضه ،لكن الفريق األزرق الملكي لم يفز سوى مرة واحدة
في آخر  5مباريات .وعاد قائده بنديكت هوفيديس من إصابة
في يده ،ويقول إن أفضل طريقة للعودة إلى االنتصارات تكون
«بلحمة الفريق ،نحن أقوياء دوما ً على أرضنا».
وي��أم��ل فولفسبورغ وص��ي��ف ال��م��وس��م ال��م��اض��ي وثالث
الترتيب ،بمحو خسارته الصادمة على أرض ماينتس 2-0
قبل أسبوعين حيث طرد نجمه الشاب يوليان دراكسلر مبكراً،
عندما يستقبل فيردر بريمن الرابع عشر السبت.
وق��ال المدير الرياضي لفولفسبورغ ك�لاوس الوفس إنه
سيتحدث مع العبيه األربعة المتضررين مما حصل قبل مباراة
هانوفر الملغاة وهم دراكسلر وماكس كروز واندريه شورلي
والهولندي ب��اس دوس��ت« :إذا رغ��ب الع��ب بعدم المشاركة
سأتفهم ذلك ،لكن ال أتوقع ذلك».
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت بوروسيا مونشنغالدباخ
مع هانوفر ،شتوتغارت مع أوغسبورغ ،إنتراخت فرانكفورت
مع باير ليفركوزن ،كولن مع ماينتس ،واألحد هيرتا برلين مع
هوفنهايم ،أنغولشتات مع دارمشتات.

الدوري الفرنسي

تخيّم االعتداءات التي ضربت باريس األسبوع الماضي على
مباريات المرحلة الرابعة عشرة من ال��دوري الفرنسي لكرة
القدم المقررة في األيام الثالثة المقبلة.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء نيس مع ليون ،ويلعب غدا ً
لوريان مع باريس س��ان جيرمان حامل اللقب في األع��وام
الثالثة األخيرة ،ومونبلييه مع رانس ،وتروا مع ليل ،وباستيا
مع غازيليك أجاكسيو ،وغانغان مع تولوز ،وموناكو مع نانت،
وتختتم األحد فيلتقي كان مع أنجيه ،ورين مع بوردو وسانت
إتيان مع مرسيليا.
وسبق لسكرتير الدولة الفرنسية لشؤون الرياضة تييري
برايار أن أكد أن مباريات دوري الدرجتين األول��ى والثانية
ستبقى في موعدها نهاية األسبوع الجاري.
وق��ال ب��راي��ار في إع�لان استمرار مباريات ال���دوري« :إن
المنافسات الرياضية يجب أن تستمر ألننا إذا علقناها نكون
نحقق ما يريده هؤالء األشخاص البربريون بزعزعة استقرار
حياتنا اليومية».
وكانت جميع المسابقات الرياضية في باريس قد علقت
األسبوع الماضي من قبل الحكومة الفرنسية إثر االعتداءات

التي ضربت العاصمة يوم الجمعة وأوقعت  129قتيالً و350
جريحا ً وتبناها تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش».
وحصلت  3تفجيرات قرب ملعب فرنسا الدولي حيث كانت
تقام مباراة دولية في كرة القدم بين منتخبي فرنسا وألمانيا
بطلة العالم (2-صفر).
وأوضح رئيس رابطة الدوري الفرنسي فريديريك تيرييز
أن قوات األمن تشدّد اإلجراءات في أنحاء البالد لتأمين تنقل
المشجعين.
وك��ان تيرييز يتحدّث قبل المباراة الودية بين منتخبي
فرنسا وإنكلترا على ملعب ويمبلي في لندن الثالثاء والتي
شهدت تضامنا ً الفتا ً مع فرنسا.
لكنه اعتبر أن «وزارة الداخلية ال تملك العدد الكافي من
القوات لضمان سالمة المشجعين واألمن بشك ٍل عام في الوقت
ذاته».
وطرحت التحدّيات األمنية بعد اعتداءات باريس أسئلة
كبيرة عن توفير األم��ن للمالعب في أوروب��ا عموما ً وفرنسا
بشك ٍل خاص ،إذ تحدّثت تقارير إعالمية عن أن نهائيات كأس
أوروبا المقررة في فرنسا مطلع الصيف المقبل يمكن أن تكون
عرض ًة للتهديدات.
ور ّد وزير الرياضة الفرنسي باتريك كانير مستبعدا ً فكرة
التخلّي عن استضافة كأس أوروبا بعد زيارته الثالثاء ملعب
«استاد دو فرانس».
وقال كانير« :ال يمكن لإلرهاب أن يوقف الرياضة بأي حال.
ستقام كأس أوروبا في ظروف أمنية مشدّدة ،سيتم تعزيزها
ف��ي م��ا يتصل م��ع األح���داث التي نشهدها .لكن إل��غ��اء هذا
المهرجان الشعبي الكبير غير مطروح على اإلطالق.
وألغيت مباراتان مهمتان الثالثاء ،األول��ى بين بلجيكا
وإسبانيا في بروكسيل ،والثانية بين ألمانيا وهولندا في
هانوفر األلمانية بسبب تهديدات أمنية.
وقد أخلت الشرطة األلمانية ملعب هانوفر من المشجعين
بسبب إنذار بوجود متفجرات في مكان قريب وأجبرت على
إلغاء المباراة ،ثم اضطر المسؤولون في ألمانيا إلى نفي
وج��ود التقارير التي تحدثت عن وج��ود شاحنة أو سيارة
إسعاف مح ّملة بالمتفجرات ،مؤكدين أن قرار إلغاء المباراة
اتخذ «لحماية الجمهور».
وبالعودة إلى مباريات المرحلة الرابعة عشرة ،فإن باريس
سان جيرمان المتصدر برصيد  35نقطة من  13مباراة سيحل
ضيفا ً ثقيالً على لوريان السابع وله  20نقطة.
وكان سان جيرمان حقق فوزه األكبر هذا الموسم عندما
اكتسح ضيفه تولوز بخماسية نظيفة في المرحلة الماضية.
وتع ّرض بطل ال��دوري الفرنسي إلى خسارة وحيدة هذا
الموسم ح ّتى اآلن كانت أمام مضيفه ريال مدريد اإلسباني
1صفر في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.ويفتتح ليون الثاني برصيد  25نقطة المرحلة عندما يح ّل
ضيفا ً على نيس السادس ( 21نقطة) اليوم في مباراة قوية.
وك��ان ليون استعاد المركز الثاني في المرحلة السابقة

ي��ج��س��د ال��ط��ف��ل ح��ي��در مصطفى
قصة للمعاناة التي عاشها المجتمع
اللبناني في الفترة األخيرة ،فقبل ما
يقارب األسبوع شاهد الطفل والديه
يقتالن بسبب هجومين انتحاريين
ض��رب��ا منطقة ب��رج ال��ب��راج��ن��ة في
ال��ض��اح��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة للعاصمة
ب��ي��روت ،وأودى بحياة الكثير من
األبرياء الذين وج��ودوا بالقرب من
الحادث.
وبعد هذا الهجوم اإلرهابي الذي
أدى إلى مقتل والدي الطفل وإصابته
بجروح على مستوى الوجه ،قامت
صحافية لبنانية بإطالق حملة عبر
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي على
شبكة اإلنترنت تدعو النجم الدولي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،العب
ن��ادي ري��ال م��دري��د اإلسباني لكرة
القدم ،لمقابلة الطفل حيدر.
وأرادت الصحافية أن تزرع البسمة

الكالسيكو لن يتأجل إلى موعد آخر

ألقت أحداث فرنسا بظاللها على مصير العديد من المباريات
الكبرى المعلنة مسبقاً ،وفتح إلغاء لقاء بلجيكا وإسبانيا
الحديث عن مصير الكالسيكو.
بعث كبير المسؤولين عن الرياضة في الحكومة اإلسبانية
برسالة طمأنة للجميع مؤكدا ً أ ّنه ال يوجد أيّ سبب لتأجيل
مباراة قمة دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم والتي
ستجمع بين ري��ال مدريد وبرشلونة السبت المقبل عقب
الهجمات التي شهدتها باريس الجمعة الماضي.
وقال ميغيل كاردينال رئيس مجلس الرياضة اإلسباني
إنّ المسؤولين اجتمعوا لمناقشة تأمين المباراة التي ستقام
على ملعب برنابيو التابع للملكي مشيرا ً إلى أ ّنه سيتم اتخاذ
خطوات للسماح للجماهير بحضور المباراة« :بما يضمن أن
تسير األمور بشك ٍل طبيعي».
ورفعت أوروبا درجة التأهب عقب هجمات وإطالق نار في
العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي مما أدى
لمقتل نحو  130شخصا ً إضافة إلصابة المئات وت� ّم إلغاء
المباراة الودية بين المنتخب اإلسباني ونظيره البلجيكي في
بروكسيل والتي كانت مقررة الثالثاء.
ومباراة قمة ال��دوري اإلسباني واحدة من أكبر المباريات
مكانة على صعيد كرة القدم العالمية حيث يتو ّقع أن يحتشد
نحو  80ألف مشجع في ملعب برنابيو بينما سيتابع مئات
الماليين حول العالم المباراة لمشاهدة مجموعة من األسماء
الكبيرة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وق��ال كاردينال للصحافيين« :نحن أول المهتمين بعدم
حدوث أي شيء سيئ».
وأض��اف« :ل��ذا ف��إن ح��دث أيّ ش��يء يتطلب أن يتم إبالغ
الجماهير به مثل إرجاء المباراة فإن هذا سيحدث» .وتابع:
«الرسالة الصحيحة هي ض��رورة التزام الهدوء ،النصيحة
هي نفسها الخاصة باألسبوع الماضي وهو التص ّرف بشكل
طبيعي وبحرية تامة».
ويتصدر برشلونة حامل اللقب جدول الترتيب عقب 11
مباراة متقدما ً بفارق ثالث نقاط على ري��ال صاحب المركز
الثاني.

بمعنى «كريستيانو قابل حيدر».
وبالفعل يبدو أن المساعي هذه
بصدد النجاح ،حيث تلقى المسؤولون
عن حيدر اتصاال ً من إسبانيا لترتيب
مقابلته للدون رونالدو.

منتخب الأردن لكرة ال�صاالت
ي�ست�ضيف لبنان ا�ستعداد ًا لك�أ�س �آ�سيا
يواجه المنتخب األردني لكرة الصاالت نظيره اللبناني
اليوم على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب
استعدادا ً للمشاركة في كأس آسيا لكرة الصاالت والتي
ستقام في اوزبكستان العام المقبل.
ويتجدد اللقاء بين الطرفين السبت عند الثامنة
والنصف مساء على صالة قصر الرياضة.
وكانت بعثة المنتخب اللبناني وصلت عمان الخميس
وتضم المدرب اإلسباني باكو اراوغو والالعبين :حسين
همداني ،غدي ابوعقل ،احمد خير الله ،كريم ابو زيد،
محمد عثمان ،علي طنش ،مصطفى س��رح��ان ،حسن
زيتون ،علي مريتي ،اندريه نادر ،كامل الياس ،محمد
قبيسي ،مصطفى رحيم ،علي الحمصي ،محمد ابو زيد،
طارق طبوش.
ويواصل المنتخب األردني تدريباته اليومية بقيادة

المدرب صالح أبو جعفر ومساعد المدرب مؤيد سليم
ومدرب الحراس وسام حزين ،بمشاركة جميع الالعبين
وعددهم  18العبا ً تأهبا للمباراتين وهم :محمد الزيود،
محمد أبو النادي ،نور خزاعلة ،مجدي قنديل ،ابراهيم
قنديل ،أحمد أبو ع��رب ،عمر التعمري ،صهيب هديب،
أحمد بشير ،معتز أبو شيخة ،خالد العبيدي ،يوسف
العياصرة ،أن��س العمصي ،وس��ام عاشور ،أحمد أبو
عالية ،عامر رويضة ،معن عالونة.
وكان منتخب األردن قد تأهل الى النهائيات اآلسيوية
بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة األولى
بالتصفيات التي اقيمت في ماليزيا قبل شهرين ليرافق
المنتخب اللبناني صاحب المركز األول ،وخالل مشاركته
تمكن المنتخب من تحقيق الفوز على السعودية والبحرين
 ،في حين خسر أمام المتصدر لبنان .5-2

ف�ضائح الفيفا :بالتر «م�ستاء»
لرف�ض ا�ستئنافه وعازم على تلميع �سمعته
أع���ل���ن ال���رئ���ي���س ال��م��س��ت��ق��ي��ل
لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
ال��س��وي��س��ري ج��وزي��ف ب�لات��ر عبر
محاميه «استياءه» لرفض استئنافه
بخصوص إيقافه الموقت ،ولكنه أكد
«عزمه على تلميع سمعته».
وك��ت��ب المحامي ري��ش��ار كولن
ف��ي ب��ي��ان« :الرئيس بالتر مستاء
م��ن ال��ق��رار ال���ذي أص��درت��ه ال��ي��وم
لجنة االستئناف بخصوص إيقافه
الموقت ،ولكنه ع��ازم على تلميع
سمعته» ،م��ؤك��دا ً أن ليس هناك
«دليل على سوء النية في االتفاق
بين ميشال بالتيني والفيفا».
وأض����اف« :س��ي��واص��ل الرئيس
استئنافاته وينتظر بفارغ الصبر
إم��ك��ان��ي��ة االس��ت��م��اع إل��ي��ه ب��م��ا في
ذل��ك من خ�لال ع��رض أدل��ة وحجج
المحامين ،وذلك إلظهار أنه لم يكن
هناك أي سوء تصرف».
وك��ان��ت لجنة االس��ت��ئ��ن��اف في
االتحاد الدولي أعلنت قبل ساعات
قليلة رفضها الطعون المقدمة من
ب�لات��ر ورئ��ي��س االت��ح��اد األوروب���ي
الفرنسي بالتيني الموقوفين مؤكد ًة
القرارات المتخذة بح ّقهما من قبل

بعد فوزه على غريمه التقليدي سانت إتيان بثالثية لمهاجمه
الدولي ألكسندر الكازيت.
وتشهد المرحلة أيضا ً مواجه ًة قوي ًة بين كان الثالث (24
نقطة) وأنجيه الرابع ( 22نقطة) اللذين يسعيان إلى البقاء
بين ف��رق المقدمة بعد ال��ع��روض الجيدة لهما في الموسم
الحالي.

على وج��ه الطفل ص��اح��ب الثالثة
س��ن��وات ،ال���ذي يظهر م��ن ال��ص��ورة
أنه محب للنادي الملكي ،من خالل
وضع هاشتاغ على تويتر بعنوان
« »CristianoMeetHaidar #
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الغرفة القضائية في لجنة األخالق
المستقلة في االتحاد الدولي ،فيما
أكد بالتيني أنه سيلجأ إلى المحكمة
التحكيم لنقض قرار إيقافه.
وكانت لجنة األخ�لاق المستقلة
في فيفا أوقفت بالتر وبالتيني في
 7تشرين األول الماضي عن ممارسة
جميع األنشطة الكروية لمدة 90
يوما ً (حتى  5كانون الثاني )2016
بسبب «دف��ع��ة غير ش��رع��ي��ة» من
األول إلى الثاني عام  2011تصل
إلى مليوني دوالر عن عمل قام به
الفرنسي لمصلحة فيفا بين 1999
و ،2002مضيفة أنه «فد يتم تمديد
فترة اإليقاف  45يوما ً إضافياً».
ب�لات��ي��ن��ي سيلجأ إل���ى محكمة
التحكيم الرياضية
ص���رح م��ت��ح��دث ب��اس��م ميشيل
بالتيني ،إن رئيس االتحاد االوروبي
لكرة ال��ق��دم سيطعن أم��ام محكمة
التحكيم الرياضية بعد أن رفضت
لجنة القيم في االفيفا ،الطعن المقدم
لرفع عقوبة اإليقاف الموقت عنه.
وق���ال ج��ان كريستوف الكويه
في بيان األرب��ع��اء الماضي« :بعد
استنفاد جميع اإلج��راءات الداخلية

في الفيفا (رف��ض الطعن) سينقل
ميشيل بالتيني قضيته إلى محكمة
التحكيم ال��ري��اض��ي��ة ،وه���ي جهة
مستقلة تتميز بالجدية بعيدا ً من أي
أج��واء أو ضغوط انتخابية كالتي
تحدث في الفيفا» .وتابع المتحدث:
«وإل��ى حين االنتهاء من ه��ذا األمر
سيبقى بالتيني ه��ادئ�ا ً وج���ادا ً في
مسعاه لرئاسة الفيفا».
وي��م��ث��ل ال���ق���رار ض��رب��ة ج��دي��دة
آلمال بالتيني في الترشح لرئاسة
الفيفا وخ�لاف��ة ب�لات��ر عند إج��راء
االنتخابات في  26شباط ،2016
ألن لجنة االنتخابات في الفيفا قالت
إنها رفضت أوراق ترشحه بسبب
إيقافه.
وال يسمح لبالتيني بممارسة
أي أنشطة تتعلق بكرة القدم حتى
ينتهي إيقافه الذي بدأ في الثامن من
تشرين األول الماضي.
وإذا وافقت المحكمة الرياضية
ع��ل��ى ط��ع��ن ب�لات��ي��ن��ي ف���إن لجنة
االن��ت��خ��اب��ات ق��ال��ت إن��ه��ا ستعيد
مراجعة قرار استبعاده ،لكن حتى
إذا حدث ذلك ،فال يوجد على اإلطالق
ما يضمن دخوله سباق االنتخابات.

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

هيو�ستن ّ
يتنف�س بعد �إقالة مدربه

ع� ّوض العبو هيوستن روكتس اإلقالة المفاجئة
لمدربهم كيفن ماكهايل بالفوز على ضيفهم بورتالند
ترايل باليزرز  103-108بعد التمديد األربعاء ضمن
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
مسجالً 45
وضرب نجم الفريق جيمس هاردن بقوة
ّ
نقطة بينها  9نقاط لفريقه في الشوط اإلضافي و26
نقطة في الربع األخير ،ليحقق روكتس فوزه األول بعد
 4خسارات متتالية.
وك��ان هيوستن وصيف بطل المنطقة الغربية
الموسم الماضي قد أق��ال األرب��ع��اء مدربه ماكهايل
بسبب البداية المخيبة للموسم الجديد -2015
.2016
وف��از هيوستن روك��ت��س ال��ذي بلغ دور األربعة
للدوري الموسم الماضي قبل أن يخرج على يد غولدن
ستايت ووريرز المتوج باللقب الحقاً ،بأربع مباريات
فقط من أصل  11مباراة خاضها قبل مواجهة بورتالند
على ملعب «تويوتا سنتر».
وك���ان ماكهايل ع� ّي��ن على رأس اإلدارة الفنية
لهيوستن روكتس ع��ام  2011وخلفه في مواجهة
بورتالند مساعده السابق جي.بي بايكرستاف في
مباراة بورتالند.
وأض���اف لهيوستن تريفور أري���زا  18نقطة و8
متابعات فيما اكتفى العمالق دواي��ت ه��اورد بسبع
فسجل الموزع
نقاط و 19متابعة ،أما لدى الخاسر
ّ
داميان ليالرد  23نقطة والنيجيري األصل الفاروق
أمينو  16نقطة و 15متابعة وسي جاي ماكولوم 19
نقطة.
وقاد الموزع الفرنسي طوني باركر سان أنطونيو
سبيرز متصدر مجموعة الجنوب الغربي إلى فوزه
التاسع هذا الموسم على حساب ضيفه دنفر ناغتس
.98-109
وسجل باركر  25نقطة و 9تمريرات حاسمة في
ّ
أعلى رصيد له هذا الموسم ،وأضاف كاوهي ليونارد
 20نقطة و 8متابعات والماركوس أولدريدج  11نقطة
و 12متابعة والع��ب االرتكاز المخضرم تيم دنكان
 12نقطة و 11متابعة والموزع البديل األسترالي

باتي ميلز  17نقطة ،فيما كان العب االرتكاز البديل
الصربي نيكوال يوكيتش ( 20سنة) أفضل مسجل
لدى الخاسر مع  23نقطة.
يسجل فيها خمسة
وهذه رابع مباراة على التوالي
ّ
العبين على األقل من سبيرز  10نقاط أو أكثر.
وبعد خسارتين متتاليتين ،أغرق أوكالهوما سيتي
ثاندر ضيفه نيو أورليانز بيليكانز .103-110
وفي ظل غياب هدافه كيفن دوران��ت ،تابع الموزع
راسل وستبروك تألقه مسجالً  43نقطة و 9متابعات
و 8تمريرات حاسمة ،وساعده العب االرتكاز التركي
اينيس كانتر ( 24نقطة و 14متابعة) ،فيما كان
المهاجم راين أندرسون األفضل لدى الخاسر مع 30
نقطة.
وق��ال وستبروك« :لقد حققنا الفوز بعدما عملنا
جاهدين هذا األسبوع ،لذا أنا سعيد لتحقيقه».
ويتعافى دوران���ت من إصابة عضلية في فخذه
األيسر وشارك في تمارين األربعاء.
من جهة أخ��رى ،خاض بيليكانز متذيل مجموعة
الجنوب الغربي الذي يعاني من إصابة نجمه أنتوني
ديفيس ال��م��ب��اراة بتسعة العبين جاهزين ف��ي ظل
اإلصابات التي تضرب صفوفه.
وحقق شيكاغو بولز فوزه الرابع على التوالي أمام
مضيفه فينيكس صنز  ،97-103ليقتنص صدارة
المجموعة الوسطى مع  8انتصارات و 3هزائم.
وبرغم غياب موزعه ونجمه ديريك روز ،نجح
الفريق األحمر في حسم المواجهة بفضل  32نقطة من
نجمه اآلخر جيمي باتلر بينها  14في الربع األخير،
فيما سجل الثالثي براندون نايت وإريك بليدسو وبي
جاي تاكر  23و 21و 20نقطة على التوالي.
وف��ي باقي المباريات ،ف��از تشارلوت هورنتس
على بروكلين نتس  ،111-116وأورالن��دو ماجيك
على مينيسوتا تمبروولفز  101-104بعد التمديد،
وإنديانا بيسرز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز -112
 ،85وداالس مافريكس على بوسطن سلتيكس -106
 ،102وأتالنتا هوكس على ساكرامنتو كينغز -103
 ،97ويوتا جاز على تورونتو رابتورز .89-93

