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بر�شلونة «ي�ستعر�ض قواه» وي�سحق الملكي ...والبافاري يتخ ّل�ص من �شالكه
ليفربول «يقهر» ال�سيتي واليونايتد �إلى الو�صافة� ...إنتر ينفرد في �صدارة «الكالت�شيو»
ّ
دك برشلونة حامل اللقب مرمى غريمه التقليدي
ريال مدريد بأربعة أهداف في عقر داره السبت في
أشهر كالسيكو لكرة القدم في العالم في المرحلة
الثانية عشرة من الدوري اإلسباني.
وابتعد برشلونة بصدارة الترتيب برصيد 30
نقطة بفارق  6نقاط أمام ريال مدريد بالذات الذي
فقد المركز الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد (23
نقطة) بعد فوز األخير على ضيفه ريال بيتيس
األح��د .ويعد الفريقان األكثر عراقة في تاريخ
الدوري إذ حصد ريال مدريد اللقب  32مرة مقابل
 23للفريق الكاتالوني ،وهما على مسافة بعيدة
من أقرب المطاردين اتلتيكو مدريد ( 10ألقاب).
وجلس األرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد
البدالء في برشلونة لتكون المرة األول��ى منذ 8
سنوات التي ال يكون فيها أساسيا ً في مباريات
الكالسيكو ،حيث خاض  27مباراة كالسيكو على
التوالي ،لكنه دخل في الشوط الثاني بعد غياب
شهرين بسبب إصابة تع ّرض لها في الركبة أمام
الس بالماس.
واعتمد م��درب برشلونة لويس إنريكي على
الثنائي الهجومي المتألق بغياب ميسي المؤلف
م��ن ال��ب��رازي��ل��ي نيمار واألوروغ��وي��ان��ي لويس
سواريز ،ومعهما البرازيلي اآلخر سيرجي روبرتو،
وف��ي الوسط دف��ع بالكرواتي إيفان راكيتيتش
وانييستا وسيرخيو بوسكيتس ،وف��ي الدفاع
البرازيلي داني آلفيش وجيرار بيكيه واألرجنتيني
خافيير ماسكيرانو وج��وردي آلبا ،وفي حراسة
المرمى التشيلي كالوديو برافو.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،دف���ع م���درب ري���ال م��دري��د
رافايل بينيتيز بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة
بعد تعافيه من إصابة أبعدته قرابة شهر عن
ال��م�لاع��ب إل��ى ج��ان��ب البرتغالي كريستيانو
رون��ال��دو وال��واي��ل��زي غ��اري��ث ب��اي��ل .وأش���رك في
ال��وس��ط ال��ك��روات��ي لوكا م��ودري��ت��ش واأللماني
توني ك��روس والكولومبي جيمس رودريغيز،
وفي الدفاع البرازيلي دانيلو وف��اران وسيرخيو
راموس والبرازيلي مارسيلو ،وفي حراسة المرمى
الكوستاريكي كيلور نافاس.
كان برشلونة الطرف األفضل واألكثر خطورة
في نصف الساعة األول فنجح في تسجيل هدفين
وحصل على فرص عدة للتسجيل مستفيدا ً من
ارتباك دف��اع ري��ال مدريد .وتحرك ثالثي هجوم
برشلونة نيمار وسواريز وسيرجي جيداً ،مقابل
غياب شبه تام لثالثي المقدمة في ريال رونالدو
وبنزيمة وبايل.

الدوري األلماني

ابتعد بايرن ميونيخ حامل اللقب بصدارة
الدوري األلماني بعد أن أسقط مضيفه شالكه 1-3
في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة .وسجل
لبايرن النمسوي داف��ي��د آالب��ا ( )9واإلسباني
خافيير مارتينيز ( )69وتوماس مولر (،)90
ولشالكه ماكس ماير (.)17
ورف��ع بايرن رصيده الى  37نقطة ،بفارق 8
نقاط عن بوروسيا دورتموند اقرب منافسيه الذي
خسر أمام هامبورج  3-1أمس في افتتاح المرحلة.
ويستضيف ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري أولمبياكوس
اليوناني اليوم في دوري أبطال أوروبا.
وي��واص��ل ب��اي��رن بقيادة ال��م��درب االسباني
غوسيب غوراديوال بالتالي عروضه القوية هذا
الموسم حيث فاز في  12مباراة من  13في الدوري،
ولم يخسر حتى اآلن سوى أمام آرسنال اإلنكليزي
في دوري األبطال.
وتجمد رصيد شالكه في المقابل عند  20نقطة
في المركز السابع بفارق األهداف خلف هرتا برلين
الخامس وباير ليفركوزن السادس .ولم يفز شالكه
سوى مرة واحدة في آخر  6مباريات.
اكتسح فولفسبورغ وصيف بطل الموسم

الماضي ضيفه فيردر بريمن بسداسية نظيفة.
وتناوب على تسجيل االهداف اإلسباني اليخاندرو
خالفيز خطأ في مرمى فريقه ( )11وماكس كروزه
( 44و )87والبرتغالي اديلينيو فييرينيا ()56
والغيني جوشوا غويالفوغي ( )67والهولندي
باش دوست (.)78
ورفع فولفسبورغ بطل الكأس المحلية رصيده
الى  24نقطة في المركز الثالث بفارق  5نقاط
خلف بوروسيا دورتموند ال��ذي سقط أمس في
افتتاح المرحلة أمام هامبورج .3-1
وف��از بوروسيا مونشنغالدباخ على ضيفه
هانوفر بهدفين للغيني ابراهيما تراورويه ()34
والبرازيلي رافايل ( )85مقابل هدف للبولندي
ارتور سوبيتش ( .)65وانتزع مونشنجالدباخ،
ثالث الموسم الماضي ،المركز الرابع بعد ان رفع
رصيده الى  22نقطة.
كما حقق أوغسبورغ فوزا ً كبيرا ً على مضيفه
شتوتغارت بأربعة أه���داف نظيفة اللكسندر
اس��وي��ن ( )11وتيمور ب��اوم��غ��ارت��ي (خ��ط��أ في
مرمى فريقه  )17وكالسن براكر ( )36والكوري
الجنوبي جا-تشيول كو ( .)54وخسر اينتراخت
فرانكفورت أمام باير ليفركوزن بهدف للصربي
سلوبودان ميدوفيتش ( )45مقابل ثالثة أهداف
للمكسيكي خافيير هرنانديز ( 23و )39والتركي
هاكان جالهان اوغلو (.)72

الدوري اإلنكليزي

حقق مانشستر يونايتد في وقت قاتل فوزا ً
صعبا ً لكنه ثمين على مضيفه واتفورد العائد
بعد غياب إلى الدرجة الممتازة  1-2في افتتاح
المرحلة الثالثة عشرة من الدوري اإلنكليزي.
ع��ل��ى ملعب فيكيريج رود ،اف��ت��ت��ح فريق
«الشياطين الحمر» التسجيل ف��ي وق��ت مبكر
عندما عكس اإلسباني اندير هيريرا كرة عرضية
إلى داخ��ل المنطقة استقبلها الهولندي ممفيس
ديباي وتابعها بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى
( .)11وانخفضت قليال وتيرة أداء رجال المدرب
الهولندي لويس ف��ان غ��ال بعد خ��روج هيريرا
مصابا ً ودخول االرجنتيني ماركوس روخو ()25
مع استمرار المحاوالت فسدد الفرنسي مورغان
شنايدرلين دون أن ينجح ( )28وديباي (،)39
كما ذهبت تسديدة الفرنسي اتيان كابو العب
وسط واتفورد عالية (.)36
وف��ي الشوط الثاني ،لم يكن خيار ف��ان غال
موفقا ً في الزجّ بروخو الذي ارتكب خطأ في وقت
قاتل ضد النيجيري اوديون ايغاهو في المنطقة

المحرمة فاحتسبت ركلة ج��زاء ترجمها تروي
ديني إلى هدف التعادل ( .)87لكن ديني نفسه
أعاد الهدية الى الضيوف بتسجيله خطأ في مرمى
فريقه في الدقيقة األخيرة (.)90
ونقل الفوز مانشستر يونايتد الذي كان يسعى
إلى رفع منسوب الضغط على مانشستر سيتي
وآرس��ن��ال ،الى المركز الثاني برصيد  27نقطة
بفارق نقطة واحدة عليهما ،مستفيدا ً من خدمات
جليلة ب��دأت في الجولة السابقة حيث تعادل
األول مع مضيفه استون فيال متذيل الترتيب ،0-0
والثاني مع ضيفه توتنهام  .1-1واستمرت هذه
الخدمات اليوم فسقط مانشستر سيتي في عقر
داره أمام ليفربول  4-1في قمة المرحلة ،والثاني
على أرض مضيفه وست بروميتش البيون .2-1

الدوري اإليطالي

انفرد إنتر ميالن بالصدارة بعد فوزه الكاسح
على ضيفه فروزينوني الصاعد حديثا ً إلى مصاف
النخبة  0-4في ختام المرحلة الثالثة عشرة من
الدوري اإليطالي.
على ملعب جوزيبي مياتزا ،ضغط إنتر ميالن
منذ البداية في محاولة لتسجيل هدف مبكر يمنحه
فرصة التحكم بالمجريات ولم ينجح في مسعاه
حتى الدقيقة  29عندما سدد الصربي آدم لياييتش
كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت إلى الفرنسي
جوناتان بيابياني الذي أعادها إلى المرمى في
سقف الشبكة.
وفي الشوط الثاني ،طمأن ماورو إيكاردي عشاق
إنتر ميالن ومدربه روبرتو مانشيني بتسجيله
الهدف الثاني بعد كرة من لياييتش تابعها بيمناه
من مسافة قريبة وزاوي��ة ضيقة في قلب المرمى
( .)53ووقع المدافع الكولومبي خيسون موريو
على الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة بالكعب
من المونتينيجري ستيفان يوفيتيتش المعار من
مانشستر سيتي (.)87
وف��ي ال��وق��ت ب��دل الضائع ،اختتم الكرواتي
مارسيلو بروزوفيتش المهرجان بالهدف الرابع
( )2+90بعد  4دق��ائ��ق م��ن ن��زول��ه ب��دي�لاً من
ايكاردي.
ورفع إنتر ميالن رصيده إلى  30نقطة ،وابتعد
بفارق نقطتين عن نابولي الذي بقي بين جوقة
المنافسين إثر فوزه على مضيفه هيالس فيرونا
 0-2على ملعب مارك انطونيو بنتيجودي .طال
انتظار نابولي الفتتاح التسجيل حتى الدقيقة 67
بعد أن حول السلوفاكي ماريك هامسيك كرة داخل
المنطقة الى لورنتسو اينسينيي تابعها بيمناه في

قلب المرمى.
وأض��اف األرجنتيني غونزالو هيغواين العب
ريال مدريد السابق الهدف الثاني بعد تمريرة من
اينسينيي ( )73رافعا ً رصيده الشخصي إلى 10
أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.
وتقدم نابولي بفارق األه��داف على فيورنتينا
الذي نجا من الهزيمة وتعادل مع ضيفه إمبولي
 2-2على ملعب اريتمو فرانكي بفضل البديل
الكرواتي نيكوال كالينيتش.
وسارت سفن فيورنتينا على غير ما يشتهي،
واهتزت شباكه أوال ً عندما مرر ريكاردو سابونارا
كرة متقنة إلى الكرواتي ماركو ليفايا انهاها في
شباك الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو
( .)18وعزز امبولي تقدمه سريعا ً بقذيفة بعيدة
المدى اطلقها العب ليشتنشتاين الدولي مارسيل
بوتشل المعار من يوفنتوس استقرت على يسار
تاتاروسانو في أسفل الزاوية (.)27
وقلص فيورنتينا ال��ف��ارق بعد ك��رة عرضية
من اإلسباني ماركوس الونسو قابلها الكرواتي
كالينيتش بديل االسباني اآلخ��ر ماريو سواريز
في بداية الشوط الثاني ،برأسه وأودعها الشباك
( .)56وأدرك كالينتش نفسه التعادل بتسجيله
الهدف الثاني بعدما أرسل كرة من زاوية ضيقة
الى أسفل الزاوية اليمنى (.)61
وعلى الملعب األولمبي في العاصمة ،كانت حال
التسيو كما فيورنتينا وأفلت من الهزيمة أمام ضيفه
باليرمو وخرج متعادال ً معه  .1-1وكان باليرمو
سباقا ً ال��ى التسجيل من ركلة ركنية ومتابعة
ناجحة من قبل إدواردو جولدانيجا (.)21
وأدرك التسيو التعادل في الشوط الثاني عندما
حصل على ركلة جزاء تسبب بها السويدي أوسكار
هيلييمارك بمخاشنته البوسني سيناد لوليتش
انبرى لها أنطونيو كاندريفا بنجاح (.)70
وعلى ملعب فريولي ،حقق أودينيزي ف��وزا ً
صعبا ً على سمبدوريا بهدف يتيم بعد تمريرة
من الفرنسي سيريل تيريو الى الغاني ايمانويل
اوباميانغ بادو أنهاها في سقف الزاوية اليسرى
(.)34
على ملعب لويجي فيراري ،فاز جنوى على
ساسوولو  1-2في مباراة مثيرة كانت دقائقها
األخيرة مجنونة وشهدت تسجيل هدف لكل منهما.
وعلى ملعب اتليتي اتزوري ديتاليا ،خسر اتاالنتا
ام��ام ضيفه تورينو  .1-0وزار تورينو شباك
مضيفه بعد دقائق من انطالق الشوط الثاني اثر
ركنية نفذها دانييلي بازيلي وتابعها المدافع
تشيزاري بوفو في المرمى (.)52

بر�شلونة وبايرن وبورتو الأقرب �إلى ثمن النهائي في دوري الأبطال
ت��ب��دو ف��رق برشلونة اإلسباني
وب��اي��رن ميونيخ األلماني وبورتو
البرتغالي أقرب إلى بلوغ الدور ثمن
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا
ع��ن��دم��ا ت��خ��وض ال��ث�لاث��اء الجولة
الخامسة قبل األخيرة للمجموعات 5
و 6و 7و 8ضمن دور المجموعات.
وتتصدر الفرق الثالثة مجموعاتها
الخامسة وال��س��ادس��ة والسابعة
على ال��ت��وال��ي وستلعب مباريات
الجولة على أرضها وبالتالي فهي
مرشحة فوق العادة لكسب النقاط
ال��ث�لاث وتخطي دور المجموعات
علما ً ب��أن التعادل يكفيها للحاق
بريال مدريد اإلسباني (المجموعة
األولى) ومانشستر سيتي اإلنكليزي
(الرابعة) وزينيت سان بطرسبورج
الروسي (الثامنة) أول المتأهلين إلى
ثمن النهائي منذ الجولة الرابعة.
في المجموعة الخامسة ،يلتقي
برشلونة مع ضيفه روم��ا اإليطالي
ف��ي قمة ن��اري��ة على ملعب «كامب
ن��و» .ويتصدر برشلونة الترتيب
برصيد  10نقاط بفارق  5نقاط أمام
روما و 6نقاط أمام باير ليفركوزن
األلماني الذي يحل ضيفا ً على باتي
ب��وري��س��وف ال��ب��ي�لاروس��ي صاحب
المركز األخير برصيد  3نقاط.
وي���دخ���ل ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��ون��ي
المباراة منتشيا ً بفوزه الساحق على
غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر
دار األخير برباعية نظيفة وابتعاده
ف���ي ص�����دارة ال������دوري اإلس��ب��ان��ي
بفارق  4نقاط .ولم تقتصر سعادة
الكاتالونيين على الفوز الساحق
في مدريد بل في عودة نجمهم األول
الدولي األرجنتيني ليونيل ميسي
إلى المالعب بعد غياب نحو شهرين
بسبب اإلصابة.
وسيشكل ميسي ق��وة هجومية
ضاربة إلى جانب الدوليين البرازيلي
نيمار دا سيلفا واألوروغوياني لويس
سواريز وبالتالي تعويض سقوط
الفريق في فخ التعادل  1-1ذهابا
في العاصمة روما.
وسيحاول رج��ال المدرب لويس
إنريكي أيضا ً استغالل المعنويات
المهزوزة لدى العبي المدرب الفرنسي
رودي غارسيا بعد تعادلهم المخيب

م��ع مضيفه بولونيا  2-2السبت
الماضي في ال���دوري المحلي .كما
أن فريق العاصمة اإليطالية لم يفز
خارج قواعده في المسابقة القارية
العريقة منذ عام  ،2010باإلضافة
إلى كونه سيخوض مباراة الثالثاء
في غياب سالحين مهمين في خط
الهجوم هما الدوليان المصري محمد
صالح واإليفواري جرفينيو بسبب
اإلصابة.
وفي المباراة الثانية ،يدرك باير
ليفركوزن جيدا ً أن آماله في التأهل
إلى الدور المقبل تتوقف على عودته
ب��ال��ن��ق��اط ال��ث�لاث م��ن ب��وري��س��وف
بالنظر إلى المهمة المستحيلة لروما
في برشلونة.
ويطمح باير ليفركوزن إلى الفوز
النتزاع الوصافة من روما في حال
تعثر األخ��ي��ر ،بخاصة أن الفريق
األلماني سيخوض المباراة األخيرة
على أرض���ه أم���ام برشلونة ،فيما
يلعب روما مباراة سهلة نسبيا ً على
أرضه أمام باتي بوريسوف.
ويعول باير ليفركوزن على تألق
مهاجمه الدولي المكسيكي خافيير
هرنانديز «تشيتشاريتو» ال��ذي
سجل  10أه���داف ف��ي المباريات
السبع األخ��ي��رة ،بيد أن المهمة لن

تكون سهلة أم��ام باتي بوريسوف
الساعي إلى بلوغ الدور الثاني للمرة
األول��ى في تاريخه ،وال��ذي سيدخل
المباراة بعد  4انتصارات متتالية
في الدوري المحلي.
وفي المجموعة السادسة ،يبدو
بايرن ميونيخ مرشحا ً بقوة لتجديد
ف��وزه على أولمبياكوس اليوناني
عندما يستضيفه على ملعب «اليانز
أرينا» في ميونيخ .ويتصدر الفريقان
المجموعة برصيد  9نقاط لكل منهما،
بيد أن النادي البافاري يتفوق على
ضيفه بفارق األه��داف والمواجهات
المباشرة بعدما كان سحقه بثالثية
نظيفة في أثينا.
واألكيد أن رجال المدرب اإلسباني
جوزيب جوارديوال سيرصدون الفوز
لضمان إنهاء الدور األول في الصدارة
خ��اص��ة وأن��ه��م ي��دخ��ل��ون ال��م��ب��اراة
بمعنويات عالية بعدما حلقوا بفارق
 8نقاط في صدارة الدوري األلماني
إثر الفوز الثمين على مضيفهم شالكه
 1-3السبت.
لكن الفريق البافاري خرج فائزا ً
في المباريات الثالث التي جمعته
بالفريق اليوناني حتى اآلن في
المسابقة القارية.
في المقابل ،سيحاول أولمبياكوس

اللعب من أجل نقطة التعادل التي
تضمن لهم بلوغ الدور ثمن النهائي،
وهم سيستفيدون من الراحة كونهم
ل��م ي��ل��ع��ب��وا ف��ي ال�����دوري المحلي
بسبب تأجيل مباراتهم مع غريمهم
التقليدي باناثينايكوس بسبب
أعمال الشغب.
وف��ي المجموعة ذات��ه��ا ،سيكون
آرس��ن��ال اإلنكليزي مطالبا ً بالفوز
على ضيفه دينامو زجرب الكرواتي
على ملعب اإلم���ارات ف��ي لندن مع
تمني خ��دم��ة ف��وز ب��اي��رن ميونيخ
على أول��م��ب��ي��اك��وس ،ل�لإب��ق��اء على
آماله في بلوغ ال��دور ثمن النهائي
للمرة السادسة عشرة على التوالي.
وستكون المباراة ثأرية بالنسبة إلى
رجال المدرب الفرنسي أرسين فينغر
ألنهم خسروا أمام الفريق الكرواتي
 2-1في الجولة األولى.
وسيكون آرسنال مطالبا ً بنسيان
خ���س���ارت���ه أم�����ام م��ض��ي��ف��ه وس��ت
بروميتش ألبيون  2-1وتخليه عن
ص��دارة ال��دوري اإلنكليزي الممتاز،
واس��ت��ع��ادة أفضليته أم��ام الفريق
ال��ك��روات��ي بعدما هزمه مرتين في
الدور التمهيدي الثالث عام ،2006
من أجل اإلبقاء على بصيص األمل
الضعيف لتخطي دور المجموعات

ح��ي��ث ستنتظره م��واج��ه��ة ث��أري��ة
أخرى أمام أولمبياكوس في الجولة
األخيرة على أرض األخير الذي كان
هزمه  2-3في الجولة الثانية على
ملعب اإلمارات.
ويملك آرسنال  3نقاط فقط على
غرار دينامو زجرب وبالتالي فنقاط
مواجهتهما مهمة جدا ً سواء إلنعاش
اآلمال في بلوغ ثمن النهائي أو إنهاء
دور المجموعات في المركز الثالث
وبالتالي إكمال المشوار القاري في
مسابقة ال��دوري األوروب��ي «يوروبا
ليغ».
وفي المجموعة السابعة ،يملك
بورتو فرصة ذهبية لحجز بطاقته
إلى ثمن النهائي عندما يستضيف
دينامو كييف األوكراني على ملعب
«ال���دراج���او» ف��ي ب��ورت��و .ويتسيد
ب���ورت���و ال��م��ج��م��وع��ة ب��رص��ي��د 10
نقاط وه��و الوحيد ال��ذي لم يخسر
حتى اآلن ه��ذا الموسم ف��ي جميع
المسابقات وال��وح��ي��د إل��ى جانب
الغريمين التقليديين اإلسبانيين
برشلونة وري���ال م��دري��د وزينيت
سان بطرسبورغ ،لم يتذوقوا طعم
الخسارة حتى اآلن ،وه��و بالتالي
مرشح لكسب النقاط الثالث على
اع��ت��ب��ار لعبه ع��ل��ى أرض���ه وأم���ام
جماهيره ،علما ً بأن التعادل يكفيه
لبلوغ دور ثمن النهائي.
وفي المجموعة الثامنة ،يحتفل
زينيت س��ان بطرسبورغ بتأهله
إلى ثمن النهائي عندما يستضيف
فالنسيا اإلسباني .ويأمل الفريق
ال��روس��ي ف��ي مواصلة انتصاراته
المتتالية وتحقيق الفوز الخامس
على ال��ت��وال��ي علما ً ب��أن��ه الفريق
الوحيد الذي حقق العالمة الكاملة
حتى اآلن في المسابقة هذا الموسم.
ويكفي زينيت التعادل لحسم صدارة
المجموعة في صالحه ،فيما يحتاج
فالنسيا إلى الفوز الستعاد التوازن
بعد الخسارة أمام جنت البلجيكي
في الجولة الماضية ،والتأهل في
ح��ال فشل األخ��ي��ر ف��ي ال��ف��وز على
مضيفه ل��ي��ون ال��ف��رن��س��ي .ويملك
فالنسيا  6نقاط مقابل  4نقاط لغنت
ونقطة واحدة لليون.
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ال�صفاء والأن�صار الأبرز في الجولة الخام�سة من الدوري
واص��ل الصفاء عروضه القوية،
ففاز على «النبي شيت» بهدف دون
رد على أرض األخير ،وابتعد بفارق
ث�ل�اث ن��ق��اط ف��ي ص����دارة ال���دوري
اللبناني لكرة القدم ،والتي عرفت
تغييرات الفتة بعد الجولة الخامسة،
مع فقدان العهد الوصافة لمصلحة
األن��ص��ار الفائز  1 – 2على السالم
زغرتا ،وصعود شباب الساحل إلى
المركز الثالث ،بدال ً من النبي شيت،
بعدما أسقط فريق المدرب موسى
حجيج حامل اللقب  ،1 - 2في أبرز
مفاجآت الجولة الخامسة.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ك��ان فريقا العهد
وطرابلس أب��رز الخاسرين في هذه
الجولة ،بسقوط حامل اللقب للمرة
الثانية ه��ذا ال��م��وس��م أم���ام شباب
الساحل ،وتجرع الثاني خسارته
األول��ى على يد الراسينغ بهدف من
دون رد ،ولم يحقق حامل كأس لبنان
أي فوز حتى اآلن!
وال ي��زال النجمة بطل المسابقة
 8مرات يبحث عن نفسه ،وهو في
المركز الثامن بست نقاط ،وذلك بعد
سقوطه في فخ التعادل أمام الحكمة،
ون��ج��ح األخ��ي��ر ف��ي الصعود بسلم
الترتيب ،فصار بالمركز العاشر
وهو الذي كان في المركز األخير بعد
الجولة الثالثة.
ويملك الصفاء فرصة لتوسيع
ال��ف��ارق م��ع منافسيه ف��ي الجولة
المقبلة (ال��س��ادس��ة) ،إذ سيواجه
صاحب ال��ص��دارة الشباب الغازية
صاحب القاع.
وتشهد الجولة المقبلة مواجهة
قوية بين االنصار والعهد ،فيما يلعب
الراسينغ مع الساحل و»النبي شيت»
مع الحكمة ،والنجمة مع طرابلس،
واالجتماعي مع السالم.
وحافظ الصفاء على لقب أفضل
هجوم بــ  12هدفاً ،والنجمة األفضل
دف��اع �ا ً إذ ل��م تهتز ش��ب��اك حارسه

الدولي أحمد التكتوك إال ثالث مرات،
ولكن ح��ال هجومه يرثى لها إذ لم
يسجل إال ثالث أه��داف ،اثنان منها
من ركلتي جزاء عن طريق خالد تكه
جي.
والالفت أن النجمة أخفق في هز
شباك الحكمة ،الذي خاض المباراة
بشباك اه��ت��زت  11م��رة ف��ي أرب��ع
مباريات وبمعدل ث�لاث أه��داف في
المباراة الواحدة ،ولكنه نجح أمام
النجمة ف��ي ال��خ��روج للمرة األول��ى
بشباك نظيفة!
وارت��ف��ع ع��دد األه����داف منذ بدء
المسابقة ال��ى  73ف��ي  30م��ب��اراة
بعدما سجلت في الجولة الخامسة
 9أهداف وهي األسوأ تهديفاً ،بعدما
كانت الجولة الرابعة التي سبقتها
األفضل بـ 21هدفاً!
وأصبح الصفاء الوحيد بين فرق
ال���دوري من دون خ��س��ارة ،علما ً أن
ف��رق طرابلس وال��ش��ب��اب الغازية
والسالم والحكمة لم تعرف حتى اآلن
طعم الفوز!
وان��ف��رد مهاجما ال��ص��ف��اء ع�لاء
البابا والعهد السنغالي محمدو
درام بصدارة الهدافين ولكل منهما

أربعة أهداف ،بعدما نجح كل منهما
بتسجيل ه��دف واح���د ف��ي الجولة
الخامسة.
وشارك األرجنتيني لوكاس جاالن
(األن��ص��ار) وال��روم��ان��ي اوكتافيان
دراغ��ي��ت��ش��ي (ال��راس��ي��ن��غ) الع��ب
ال��ص��ف��اء حسن هزيمة ف��ي المركز
الثاني ،بثالثة أه��داف بعدما نجحا
بالتسجيل في هذه الجولة من دون
أن ينجح هزيمة.
وس��ج��ل ك��ل م��ن خ��ال��د الصالح
(ال��ن��ب��ي ش��ي��ت) وح��س��ن شعيتو
(العهد) ومحمد حيدر (الصفاء) وأبو
بكر المل وعزيز عبدول (طرابلس)
وابوكو دافيد اوس��ي (االجتماعي)
وخالد تكه جي (النجمة) وموسى
كبيرو (الساحل) هدفين.
م��ن جهة ثانية ،شكل ق��رار منع
الجمهور م��ن م��واك��ب��ة المباريات
صدمة سلبية لألندية المشاركة في
ال��دوري ،وال سيما أن له انعكاسات
مباشرة على صناديقها ،التي هي
بأمس الحاجة لمداخيل تساعدها في
الصمود في ظروف اقتصادية صعبة
تعانيها.

والية جديدة لنبيل بدر في رئا�سة الأن�صار
انتخبت الجمعية العامة لنادي األنصار اللبناني لكرة
القدم ،نبيل بدر لوالية جديدة في رئاسة النادي صاحب
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري المحلي (13
مرة).
وألقى بدر كلمة في الجلسة ،أكد خاللها أن األنصار على
السكة الصحيحة ،وهدفه هذا الموسم إحراز لقب الدوري
اللبناني للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.
وتألفت اللجنة اإلدارية الجديدة لألنصار من بدر رئيساً،

ونبيل سنو نائبا ً للرئيس ،واسماعيل محمود أمينا للسر
العام ،وشفيق طاهر أمينا ً للصندوق ،وأحمد الوند محاسباً،
ون��ور الدين الكوش وأحمد دن��ش وعباس حسن وقاسم
الجراح وأيمن الشامي وهيثم دوغان أعضاء مستشارين.
وك��ان بدر قاد األنصار إلى نقلة نوعية في الموسمين
الماضيين ،بعدما تخلص «األخضر» من ديونه وتحول
إلى منافس على لقب الدوري ،بعد مواسم عاد تراجع فيها
ترتيبه إلى مراكز متأخرة.

�أن�صار الوطن ّ
لقاء ودي ًا في كرة القدم
تنظم ً
نظمت جمعية «أن��ص��ار الوطن»
وبالتعاون م��ع بلدية السكسكية
ونادي السكسكية الرياضي مباراة
ودي���ة ف��ي ك���رة ال��ق��دم م��ع منتخب
الجيش على أرض ملعب اإلم��ام
الصدر في السكسكية .وق��د حضر
المباراة رئيس مكتب أمن الزهراني
في مخابرات الجيش المقدم جورج
سابا.

ب���دأت ال��م��ب��اراة ب��ال��وق��وف دقيقة
صمت عن أرواح شهداء الجيش وروح
الشهيد المؤهل مصطفى الضاحي.
وكانت كلمة للمسؤول اإلعالمي في
جمعية «أنصار الوطن» عادل حاموش
قال فيها« :نلتقي اليوم بمناسبة العيد
الثاني والسبعين لالستقالل وبهذه
المناسبة ال يسعنا إال أن نؤكد نحن
جمعية أنصار الوطن أننا كنا وسنبقى

كما عرفنا سيادة العماد جان قهوجي
وكما أراد المؤسس ال��راح��ل ميشال
الحاج بيئة الجيش الحاضنة وسيفه
المسلط» .وتوجه بالرحمة والسالم
إلى أرواح شهداء الجيش الذين لوال
دماؤهم لما بزوغ فجر االستقالل».
وم���ن ث��م ك��ان��ت ق��ص��ي��دة شعرية
للطالبة زينب محمود كحلون .ووزعت
الجوائز بعد انتهاء المباراة.

زيدان :ال يزال ينق�صني �شيء ما لتدريب ريال مدريد
اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان
المدير الفني لفريق كاستيا ،رديف
ري��ال مدريد اإلسباني ،أنه ال يزال
ينقصه «شيء ما» لتدريب الفريق
األول ،وذل��ك إلبعاد نفسه عن من
يرشحونه في الوقت الحالي لخالف
رافائيل بنيتيز م��درب الميرينجي
ال��ذي خسر أم��س كالسيكو الليغا
من برشلونة على ملعب سانتياغو
برنابيو برباعية نظيفة.
وق���ال زي���دان ال��ي��وم ف��ي مؤتمر
صحافي عقب ت��ع��ادل فريقه مع
ب��اراك��ال��دو بملعب أل��ف��ري��دو دي
ستيفانو بمباراة في دوري الدرجة
الثانية (ب) «أن��ا م��درب لكاستيا
وبنيتيز يقود ريال مدريد ،والوضع
الحالي جيد».
وأض��اف المدرب الفرنسي« :أنا
سعيد بما أفعله هنا وبمباراة اليوم
ال��ت��ي ك��ان��ت أم���ام م��ن��اف��س صعب
يتصدر لسبب ما ،في الوقت الحالي
أنا مدرب لكاستيا».
واعتبر زي��دان أن��ه ال ي��رى نفسه

بعد مستعدا ً لقيادة الفريق األول
حيث قال «في العام الماضي كان
ينقصني ش��يء م��ا وأع���رف أن��ه ال
يزال ينقصني ،ال يزال يتبقى الكثير
من الوقت للوصول للفريق األول ،ال
يوجد مدرب مستعد أب��داً ،أنا أفعل
األشياء بروية وال أرغب في التسرع،
ال أنظر للمستقبل أو الماضي».

وأرسل المدرب من ناحية أخرى
تعازيه ألق��ارب ضحايا اع��ت��داءات
باريس في  13من الشهر الجاري
حيث قال« :أنا متأثر كثيرا ً بما جرى
والحديث بخصوص هذا الموضوع
ص��ع��ب ب��ال��ن��س��ب��ة ل����ي ،ال نحب
رؤي��ة مثل ه��ذه األش��ي��اء ،أن��ا حزين
للغاية».

ً
قريبا للغاية من الموت
بالتر :كنت
قال السويسري جوزيف بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) ،الموقوف حالياً ،في مقابلة إنه كان «قريبا
للغاية من الموت» خالل وجوده في المستشفى في وقت
سابق من تشرين ثاني الحالي ،بسبب الضغوط والمشكالت
التي يواجهها.
ولم يدل بالتر بالمزيد من التفاصيل حول حالته الصحية
في مقابلته مع قناة «آر.تي.إس» التلفزيونية السويسرية،
التي نشرت مقتطفات منها أمس االثنين على أن تبث بالكامل
بعد غد األربعاء.
وقال بالتر ( 79سنة) «الضغوط كانت هائلة» ،في إشارة
إلى موجة ادعاءات الفساد غير المسبوقة التي تعرض لها
الفيفا في الفترة الماضية.
وكان بالتر قد أوقف في أوائل تشرين أول الماضي عقب
ب��دء خضوعه لتحقيقات جنائية في سويسرا لالشتباه
بتورطه في فساد إداري ،وبسبب مبلغ «مثير للشبهات»
دفعه للفرنسي ميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروب��ي
للعبة (يويفا) ،الموقوف حاليا ً هو اآلخر.

ويواجه بالتر وبالتيني احتماالت تلقي عقوبات إيقاف
عن العمل في كرة القدم بعدما قدمت غرفة التحقيقات بلجنة
القيم في الفيفا تقارير إلى الغرفة القضائية طالبت فيها
بفرض عقوبات .وقد يتخذ القرار النهائي قبل نهاية العام
الحالي.
ويعتزم بالتر الرحيل عن رئاسة الفيفا بعد  18سنة
قضاها في المنصب ،خالل االجتماع االستثنائي للجمعية
العمومية (كونغرس الفيفا) المقرر في  26شباط المقبل،
والذي يأمل بالتيني أن يتمكن من خالله في الفوز بمقعد
الرئاسة خلفا ً لبالتر ،ولكن ذلك يتوقف على نتائج اإلجراءات
الحالية بالفيفا.
وكرر بالتر خالل المقابلة تأكيد أنه وبالتيني لم يرتكبا
أي مخالفة وأن االتفاق الشفهي بشأن تحويل مليوني دوالر،
عام  2011نظير عمل قام به بالتيني بين عامي 1998
و ،2002ال يحمل أي خرق لقوانين الفيفا.
ووصف بالتر ،بالتيني ،بأنه «رجل أمين» وأبدى ثقته في
أنه سيفوز في انتخابات رئاسة الفيفا إذا تمكن من خوضها.

