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م�سيرات مذهلة و�أهداف غزيرة
يسلّط موقع  FIFA.comفي
أح���دث اس��ت��ع��راض إح��ص��ائ��ي له
ال��ض��وء على مسيرتين مذهلتين
ألول��ي��م��ب��ي��اك��وس وب��ورت��و بجانب
ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي م��ش��وار النجم
اإلنكليزي واين روني واستعراض
أهداف لموناكو الفرنسي باإلضافة
إلى إقالة رافائيل بينيتيز من تدريب
ريال مدريد.
 341يوما ً و 30مباراة من دون
هزيمة في ال��دوري البرتغالي هي
مسيرة بورتو الخرافية التي وصلت
إل��ى نهايتها ي��وم السبت الماضي
على يد خصمه اللدود سبورتينغ
لشبونة ال��ذي ألحق أول خسارة
بكتيبة جولين لوبيتغوي منذ كانون
الثاني الماضي .نجح الجزائري
إس�لام سليماني بتسجيل الهدفين
ليقود فريقه للفوز بنتيجة 0-2
ويرفع محصلة أهدافه إلى  10هذا
الموسم ليواصل سبورتينغ مسيرة
دامت  7مباريات من دون التع ّرض
لهزيمة في مواجهة الفريقين .وقاد
ه��ذا الفوز كتيبة ج��ورج خيسوس
لتخطي ب��ورت��و وال��ع��ودة إل��ى قمة
الترتيب ليواصل الفريق سعيه نحو
التتويج بأول لقب له منذ  14سنة.
 238ه��دف�ا ً بقميص مانشستر
يونايتد و 188في الدوري اإلنكليزي
الممتاز هي المحصلة الرائعة التي
وص���ل إل��ي��ه��ا واي���ن رون���ي السبت
الماضي ليتخطى بذلك أسطورتين
ف��ي ع��ال��م ال��س��اح��رة المستديرة.
فبتعزيز رص��ي��ده م��ع الشياطين
الحمر ،نجح قائد المنتخب اإلنكليزي
في تخطي دنيس لو ليحتل المركز
ال��ث��ان��ي ف��ي قائمة ه��داف��ي ال��ن��ادي
على م � ّر العصور ويضيّق الفارق

بينه وبين بوبي تشارلتون صاحب
الصدارة إلى  11هدفاً .كذلك يحتل
روني اآلن المركز الثاني في قائمة
هدافي ال��دوري اإلنكليزي بتجاوزه
آن��دي ك��ول ( )187لكن يبقى آالن
شيرار محلقا ً في الصدارة برصيد
 260هدفاً .وقاد صاحب الثالثين
سنة بهذا الهدف ال��ذي يعد األول
له في الدوري منذ منتصف تشرين
األول فريقه نحو انتزاع فوز صعب
على سوانزي سيتي بنتيجة 1-2
لينهي مسيرة دامت ثماني مباريات
ل��م يحقق فيها الشياطين الحمر
أي ف��وز .برغم ذل��ك ،واص��ل الفريق
معاناته بتسجيل األهداف؛ إذ فشل
به ّز الشباك في الشوط األول في آخر
تسع مباريات خاضها في معقله

أولد ترافورد.
 188ي���وم���ا ً ق��ض��اه��ا راف��ائ��ي��ل
بينيتيز على رأس اإلدارة الفنية
لريال مدريد قبل أن يقيله النادي
اإلسباني االثنين الماضي .خاض
الفريق في ه��ذه ال��والي��ة التي تعد
األقصر ألي مدرب منذ رحيل ماريانو
غارسيا ريمون ( 103يوماً) منذ 12
سنة –  23م��ب��اراة رسمية .وعلى
مدار التاريخ الرائع للنادي الفرنسي
لم يشرف سوى ثالث مدربين على
عدد أقل من المباريات التي خاضها
بنينيتز .وق��د ج��اء رحيل المدرب
اإلسباني ليفسح المجال أمام زين
الدين زي��دان لتولي قيادة الفريق
ليصبح المدرب رقم  47في تاريخ
ري��ال م��دري��د وأول فرنسي يشغل

هذا المنصب.
 16انتصارا ً في  16مباراة شكلت
بداية الموسم لنادي أوليمبياكوس
ال��ي��ون��ان��ي ليحقق ال��ف��ري��ق رق��م �ا ً
قياسيا ً ويجعل ف���وزه ب��ال��دوري
هذه الموسم أمرا ً غير قابل للنزاع.
يحلق ال��ف��ري��ق ال���ذي طالما صعد
منصة التتويج في صدارة الترتيب
بفارق  18نقطة عن أيك أثينا أقرب
منافسيه وذلك بفضل هذه البداية
المثالية التي سجل الفريق خاللها
ً
هدفا ول��م تهتز شباكه سوى
44
تسع م��رات .ك��ان بانيونيوس هو
آخ��ر ضحايا أوليمبياكوس ال��ذي
ف��از عليه وس��ط ق��واع��ده بنتيجة
 1-3ك��م��ا س��ي��واص��ل ال��ف��ري��ق من
تعزيز رقمه القياسي هذا األسبوع

إذا واصل مسيرة االنتصارات على
حساب ليفادياكوس كما سيقترب
من التتويج باللقب للمرة السابعة
على التوالي والتي ستصبح المرة
الثامنة عشر ف��ي آخ��ر  20موسم.
مع ذل��ك ،ال ي��زال الفريق بعيدا ً عن
االقتراب من الرقم القياسي األوروبي
في الفوز بمباريات متتالية والبالغ
 29مباراة المسجل باسم بنفيكا
البرتغالي في الفترة من  1971إلى
.1973
 10أه��داف سجلها موناكو في
مباراة واحدة االثنين الماضي ليحقق
الفريق هذا العدد الكبير من األهداف
للمرة األولى في تاريخه الذي يمتد
لـ 97سنة .كان نادي سانت جيان
بيوليه ه��و ضحية م��ون��اك��و على
ملعب كوبي دي فرانس في مباراة
انتهت بنتيجة  2-10مما يعني أن
فريق الساحل الغربي سجل في
م��ب��اراة واح���دة م��ا ي��ع��ادل إجمالي
م��ا سجله ف��ي ال��م��ب��اري��ات العشر
الماضية مجتمع ًة .وبرغم هذا الفوز
الكاسح إال أنه لم يكسر أفضل فوز
مسجل باسم النادي وال��ذي حققه
على حساب ب��وردو بنتيجة 0-9
في مونتليمار في عام  .1973وربما
كان بوسع الفريق كسر هذا الرقم
لوال الطرد ال��ذي تعرض له السينا
تراوري بعد أن سجل  4أهداف في
أول  24دقيقة م��ن ال��ش��وط األول.
وخسر اإليفواري فرصة معادلة أو
كسر الرقم القياسي البالغ  5أهداف
في مباراة واح��دة والمسجل باسم
هنري بيانشري ع��ام  1958لكنه
في الوقت ذاته أصبح عاشر العب
في تاريخ النادي الفرنسي يسجل
أربعة أهداف في مباراة واحدة.

بر�شلونة «ي�ضرب» �إ�سبانيول برباعية في الذهاب...
و�إنتر ميالن يحافظ على القمة وانت�صارات مهمة لفيورنتينا ويوفنتو�س
ضرب برشلونة بقوة وحقق فوزا ً كبيرا ً على
جاره إسبانيول ( )1-4في ذهاب دور الـ16
من بطولة كأس إسبانيا ،ليضع قدما ً في ربع
النهائي ،فيما حقق فالنسيا فوزا ً كبيرا ً برباعية
وإشبيلية انتصارا ً مهما ً خارج ملعبه على جاره
بيتيس  0-2فيما قلب بلبا تأخره لفوز غا ٍل على
فياريال .2-3
في دربي كاتالونيا وعلى ملعب كامب نو،
بدأ إسبانيول بذات األسلوب الذي مارسها في
مواجهة الدوري يوم السبت الماضي ونجح عبر
هجمة مرتدة من إحراز هدف التقدم عبر مهاجمه
اإلك����وادوري فيليبي كايسيدو ال��ذي استغل
الهجمة المرتدة وسدد بذكاء عند مواجهة تير
شتيجن ( )9ولكن برشلونة الذي مارس ضغطا
هجوميا كبيرا بعد ذلك أدرك التعادل عبر نجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي إثر تمريرة حاسمة
من أندريس إنييستا وضعته بمواجهة الحارس
وس��دد في الشباك ( .)13ورف��ع برشلونة من
نسق هجماته عبر كافة األطراف ولكنه لم يجد
طريق التقدم إال عبر ليونيل ميسي من جديد
وال���ذي أطلق ك��رة صاروخية م��ن ركلة حرة
مباشرة ضربت العارضة وهزت الشباك (.)44
في الشوط الثاني سارع برشلونة للهجوم
وسرعان ما عزز الفارق بالهدف الثالث ،تمريرة
عرضية زاحفة من ميسي أمام المرمى انقض
عليها المدافع المتقدم ج��ي��رارد بيكيه وهز
الشباك ( .)49وبعدها بسط برشلونة كامل
نفوذه على المجريات وتعددت فرص التسجيل
في ظل تصاعد توتر العبي إسبانيول الذين
نقصت صفوفهم بطرد الالعبين هرنان بيريز
وبابا دي��وب خ�لال دقائق م��ع��دودة ،وضغط
برشلونة بحثا عن الهدف الرابع الذي تحصل
عليه عبر نيمار الذي تلقى تمريرة حاسمة من
ميسي فسدد دون تردد في المرمى (.)88
وحقق أتلتيك بلباو انتصارا ً صعبا ً بعدما قلب
تأخره أمام ضيفه فياريال ليخرج فائزا ً ،2-3
تقدم فياريال أوال ً بهدفي ليوناردو بابتيستاو
( )16وسامويل غارسيا ( )38وفي الشوط
الثاني أحرز أصحاب األرض ثالثة أهداف عبر
إينياكي ويليامس ( )54وآرتيز أدوريز ()68

وإيميريك البورت (.)81
وحقق فالنسيا ف��وزا ً كبيرا ً ومريحا ً على
ضيفه غرناطة ( )0-4سجلها ألفارو نيجريدو
«هاتريك» في الدقائق ( 8و 63جزاء و 83جزاء)
ولوكاس أوربان (.)35
وانتصر إشبيلية في موقعة الدربي المثيرة
أمام مستضيفه ريال بيتيس ( )0-2سجلهما
مايكل كرون ديلي ( )13وجريجور كريشوباك
( )49وأه��در أصحاب األرض ركلة ج��زاء عن
طريق روبن كاسترو.
وعاد ديبورتيفو الكورونيا بتعادل جيد من
ملعب مستضيفه ميرانديس ( )1-1سجل
أصحاب األرض أوال عبر أليكس أوتيز ()25
وأدرك الكورونيا التعادل عبر ألبرتو لوبو
(.)75
وتختتم م��واج��ه��ات ه��ذا ال���دور بمواجهة
متأخرة تجمع رايو فاليكانو مع ضيفه أتلتيكو
مدريد.

الدوري اإليطالي

عادت عجلة ال��دوري اإليطالي للدوران من

جديد بعد العودة من عطلة الشتاء ،ومع إقامة
منافسات الجولة  18اليوم ،حافظ إنتر ميالن
على صدارته بعد أن حظي بها فيورنتينا لوقت
قصير ،وذلك بعد أن عاد إنتر بانتصار ثمين
وصعب من ملعب إمبولي  0-1بفضل هدف
األرجنتيني م��اورو إي��ك��اردي في الوقت بدل
الضئع من الشوط األول .ورف��ع إنتر رصيده
إلى  39نقطة فيما بقي الخاسر امبولي عند 27
نقطة.
وكان فيورنتينا قد تمتع بموقع الصدارة منذ
حين بفضل فوزه الثمين في ملعب باليرمو ،1-3
سجل أهداف الفيوال كال من جوسيب إيليشيتش
( 14و )43وج��اك��وب بواشتشيكوفسكي
( )4+90بينما سجل ه��دف الخاسر ألبيرتو
جيالردينيو ( ،)78ورفع فيورنتينا رصيده إلى
 38نقطة متقدما على إنتر ميالن الذي سيواجه
الحقا ً إمبولي خ��ارج ميدانه ،وتج ّمد رصيد
باليرمو عند  18نقطة في المركز السادس
عشر.
وف ّرط روما بانتصار كان بين يديه وانقاد
للتعاد  3-3أم��ام مستضيفه كييفو فيرونا،

جيم�س يتعملق �أمام ويزادرز
تعملق ال��م��ل��ك ل��ي��ب��رون جيمس
وس��ج��ل  34نقطة و 10متابعات
ليقود كليفالند كافالييرز إلى الفوز
على واشنطن وي��زاردز 115-121
ضمن دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين في كرة السلة.
والفوز هو الرابع والعشرون مقابل
 9هزائم ليعزز صدارته للمجموعة
الشرقية.
وح��ق��ق جيمس خ�ل�ال ال��م��ب��اراة
«دوب���ل دوب���ل» للمرة الـ 300في
مسيرته وهو يحتل المركز الحادي
والثالثين ف��ي الترتيب التاريخي
في هذا االختصاص ال��ذي يتصدره

األسطورة ويلت تشامبيرلين (968
دوبل دوبل في  1045مباراة).
وأض��اف كيري ايرفينغ وجاي آر
سميث  32و 25نقطة على التوالي.
في المقابل سقط فريق ليبرون
جيمس السابق ميامي هيت على
أرضه أمام نيويورك نيكس .98-90
والفوز هو الثامن عشر هذا الموسم
لنيكس أي أكثر بانتصار واحد مما
حققه الموسم الماضي ال��ذي كان
األسوأ له في تاريخه.
وس��ج��ل ك��ارم��ي��ل��و أن��ت��ون��ي (25
نقطة و 5متابعات) ،وروبين لوبيز
( 19نقطة و 4متابعات) .أما أفضل

مسجل ف��ي ص��ف��وف م��ي��ام��ي فكان
كريس بوش ( 24نقطة).
وحقق سان أنتونيو سبيرز الذي
أراح نجميه توني باركر والماركوس
ال��دري��دج ف���وزا ً ع��ري��ض�ا ً على يوتا
جاز  98-123محققا ً فوزه الحادي
والثالثين في  37مباراة.
واح��ت��ف��ظ س���ان أن��ت��ون��ي��و ال��ذي
يشرف على تدريبه غريغ بوبوفيتش
بسجله خاليا ً من الهزائم على ملعبه
للمباراة الثالثين على التوالي.
وتعود آخر خسارة لسان أنتونيو
إلى  12آذار عام  2015ضد كليفالند
كافالييرز  128-125بعد التمديد.
وس��ج��ل ال��م��خ��ض��رم ت��ي��م دن��ك��ان
 18نقطة وأض��اف  18متابعة و6
تمريرات حاسمة.
وفي المباريات األخرى ،فاز أنديانا
بيسرز على أورالندو ماجيك ،86-95
وديترويت بيستونز على بوسطن
سلتيكس  ،94-99وتورونتو رابتورز
على بروكلين نتس  ،74-91ودنفر
ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز
 ،74-78وداالس مافريكس على
نيو أورليانز  ،91-100وفينيكس
ص��ن��ز ع��ل��ى ت��ش��ارل��وت ه��ورن��ت��س
 ،102-111وأوكالهوما سيتي على
ممفيس غريزليز  ،94-112ولوس
أنجليس كليبرز على بورتالند ترايل
باليزرز .98-109

جاءت أحداث المباراة مثيرة وقوية من طرف
فريق العاصمة وتقدم «الذائب» بهدفين عن
طريق صاديق عمر ( )8وأليساندرو فلورينزي
( )38وقلص أصحاب األرض الفارق نهاية
الشوط بهدف من ألبيرتو بالوسكي .وفي
ال��ش��وط الثاني أدرك كييفو ال��ت��ع��ادل 2-2
عن طريق داري��و داينيللي ( )59لكن ياجو
فالكي منح روم��ا الهدف الثالث ( )72ولكن
لم يستطع زمالءه الحفاظ على الفوز فتقبلوا
هدف التعادل  3-3من ركلة مباشرة سددها
سيموني بيبي تجاوزت خط المرمى قبل أن
يخرجها ال��ح��ارس لكن الحكم وتكنولوجيا
خط المرمى أكدت صحة الهدف .وبذلك عاد
روما بنقطة واحدة فقط رفع بها رصيده إلى
 33نقطة ،وكذلك فعل كييفو فيرونا الذي عزز
رصيده إلى  23نقطة.
وتعرض ميالن للهزيمة على أرضية ميدانه
سان سيرو أمام ضيفه بولونيا بهدف سجله
إيمانويلي جياكيريني في الدقيقة  .83ليتوقف
رصيد ميالن عند  28نقطة وع��زز بولونيا
رصيده إلى  22نقطة.
وتعادل التسيو مع ضيفه كاربي  0-0على
الملعب األولمبي في العاصمة روم��ا ،وكذلك
ت��ع��ادل ساسولو م��ع فروسيني  ،2-2وف��از
أودينيزي على اتاالنتا  .1-2افتتح أودينيزي
التسجيل بواسطة سيريل تيريو ( )22وعزز
الكرواتي ستيبي بيريكا التقدم ألصحاب األرض
( ،)2+45وف��ي الشوط الثاني ،قلص ماركو
داليساندرو الفارق (.)75
وفي المباراة األخيرة ،عاد نابولي لمشاركة
فيورنتينا بمركز الوصافة بعد أن حقق فوزا
صعبا أم���ام ضيفه ت��وري��ن��و ( )1-2سجل
نابولي أوال ً عبر لورنزو إنسيني ( )17وأدرك
تورينو التعادل بفضل ركلة جزاء نفذها فابيو
كوالياريال ( )34وقبل نهاية الشوط األول انتزع
نابولي هدف الفوز بفضل قائد ماريك هامسيك
( .)42رفع نابولي رصيده إلى  38نقطة وبقي
تورينو عند  22نقطة.
وكانت هذه المرحلة قد انطلقت أمس بفوز
سمبدوريا على جاره جنوى .2-3

نتائج لقاء �ألعاب القوى
في نادي الجمهور

نظم نادي الجمهور الرياضي لقاء في ألعاب القوى تحت إشراف االتحاد اللبناني
للعبة ممثالً بأمينه العام نعمة الله بجاني على مضماره في مدرسة سيدة الجمهور،
وقد تم خالله تحطيم عدة أرقام قياسية من قبل عدائي النادي المنظم وهم :رونالد
كساب  50متر حواجز والوثبة الثالثية لفئة الصغار ،فرح طيار وثبة ثالثية لفئة
الصغيرات ،محمود ضو  60متر لفئة الشباب ،كما حطم فريق الجمهور الرقم
القياسي لسباق البدل  200 * 4متر.
وكان فريق اإلناث مؤلف من جويل فغالي وجوي بو سليمان وريبيكا كساب
وعزيزة سبيتي ،وفريق الرجال مؤلف من رافاييل سماحه وأنطوني ميخايل
ودانيال بسوس ومحمود ضو.
وتم تسجيل أرقام للمرة األولى أيضا ً من قبل العبي الجمهور وهم :وجيه جورج
طيار في  3000متر لفئة الصغار ،آلكسندر سيوفي  150متر لفئة الصغار ،محمود
ضو  150متر لفئة الشباب ،ولفريقي الجمهور  200 * 4متر لفئة الصغار إناث
وذكور وقد تألف فريق اإلناث من :ميسا معوض وآليزابيت يزبك وغاييل عبد النور
وفرح طيار ،فريق الصغار مؤلف من الكسندر سيوفي وجيفري عون وكيفن عون
ورونالد كساب.

حناوي يلتقي ال�سفير الأردني
ورئي�س جمعية را�شيا ماراثون
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استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي
في مكتبه بالوزارة ،السفير األردني
في لبنان نبيل مصاروة ،وتم عرض
العالقات الرياضية الثنائية بين
البلدين واتفقا على تفعيل األنشطة
الرياضية والشبابية والكشفية.
وال��ت��ق��ى ال��وزي��ر ح��ن��اوي رئيس
جمعية راش��ي��ا م���اراث���ون ش��ادي
دهام ،ثم عرض لنشاطات الجمعية
والبرامج التي أنجزت عام ،2015
كما تم شرح تفاصيل سباق ماراثون
 2016الذي سيقام في شهر نيسان
ال��م��ق��ب��ل ب��رع��اي��ة وزي����ر ال��ش��ب��اب
والرياضة في منطقة راشيا.

بطولة لبنان  2015في القو�س والن�شاب
أق��ام االت��ح��اد اللبناني للقوس
والنشاب بطولة لبنان العامة لعام
 ،2015داخ��ل الصالة وذل��ك على
مالعب ن��ادي المون الس��ال  -عين
سعاده.
جرت الرماية على مسافة  18مترا ً
وش���ارك فيها الع��ب��ون م��ن مختلف
الفئات العمرية ،من نادي الشباب
– مارالياس ،ن��ادي السان جورج
ـ حماليا ،النادي الرياضي ،نادي
الجمهور ،ن��ادي الصفا الرياضي،
نادي المركزية ـ جونية ،نادي الفوز
ـ طرابلس إل��ى جانب ن��ادي المون
السال.
حضر البطولة رئ��ي��س االت��ح��اد
اللبناني ون��ائ��ب رئ��ي��س االت��ح��اد
األوروب���ي ج��اك تامر ،رئيس نادي
المون السال جهاد سالمة إلى جانب
حشد من أهالي الالعبين ،وأشرف
على البطولة المد ّرب الوطني فيليب
تامر والحكم لينا فرح.
وج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى الشكل
التالي:
فئة ال��ذك��ور مبتدئين تحت 12
سنة :ح ّل في المركز األول الالعب
سيزار حويك من نادي الشباب مار
الياس بمجموع  208نقاط .وح ّل في
المركز الثاني العب النادي الرياضي
مهدي بيلون بمجموع  194نقطة.
وج���اء ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث الالعب
شربل أب��و ج��ودة من المون السال
بمجموع  150نقطة.
فئة الذكور ناشئين  14-12سنة:
حصد المركز األول ال�لاع��ب خليل
قريطم من النادي الرياضي بمجموع
 190نقطة .وكان المركز الثاني من

تامر وسالمة يتوسطان الفائزين
نصيب الع��ب الشباب م��ار الياس
كريستيان الحويك بمجموع 167
نقطة .وحصد المركز الثالث الالعب
ج��ورج فرح من ن��ادي الشباب مار
الياس بمجموع  156نقطة.
فئة ال��ذك��ور  16-14سنة :ح ّل
في المركز األول الالعب عمر سلطان
من نادي مار الياس بمجموع 442
ن��ق��ط��ة .وك���ان ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي من
نصيب الالعب كريستوف ابو جودة
م��ن ال��م��ون الس���ال بمجموع 431
نقطة .أم��ا المركز الثالث فكان من
نصيب العب الرياضي علي بيلون
بمجموع  328نقطة.
فئة الذكور الكبار وبعد التصفيات:
ح � ّل في المركز األول الع��ب السان
جورج ـ حماليا جاك الريس متف ّوقا ً
على العب مار الياس توفيق شاهين
بنتيجة /6صفر .وح ّل في المركز
ال��ث��ال��ث الع��ب ال��م��ون الس���ال أيمن
السيد متف ّوقا ً على الالعب فيليب

كوندكجي من المركزية – جونية
بنتيجة .4/6
فئة اإلناث تحت  12سنة :حلّت في
المركز األول الالعبة غريس الغريب
من نادي الصفا بمجموع  174نقطة.
وحلّت العبة المون السال كريستينا
خياط في المركز الثاني بمجموع
 154نقطة .أما المركز الثالث فكان
من نصيب الالعبة أنجيال حجازي
من مار الياس بمجموع  150نقطة.
فئة اإلن��اث  16-13سنة :حلت
ف��ي ال��م��رك��ز األول ال�لاع��ب��ة تالين
الغريب من نادي الشباب مار الياس
بمجموع  234نقطة .وح �لّ��ت في
المركز الثاني الالعبة ماريا مدور من
المون السال بمجموع  201نقطة.
وفي النهاية قام رئيس االتحاد
اللبناني ورئيس نادي المون السال
بتوزيع الكؤوس والميداليات على
الفائزين.

 25العب ًا في مع�سكر داخلي
لمنتخب لبنان لكرة القدم
استدعى المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم
المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش  25العبا ً لالنخراط
في معسكر تدريبي داخلي من  11إلى  13كانون الثاني
الجاري ،وذلك في إطار برنامج اإلعداد للمرحلة المقبلة
التي تشمل خ��وض المباراتين الدوليتين أم��ام كوريا
الجنوبية وميانمار في  24و 29آذار ،ضمن التصفيات
المزدوجة لكأس العالم  2018وآسيا .2019
والالعبون المختارون للمعسكر ه��م :أحمد تكتوك
(النجمة) ،علي ح�لال (شباب اس��اح��ل) ،حسن بيطار
(العهد) ،عماد غ��دار (األن��ص��ار) ،يوسف محمد (ح��ر)،
نور منصور (الصفاء) ،معتز بالله الجنيدي (األنصار)،
أب��و بكر المل (طرابلس) ،حسين زي��ن (العهد) ،محمد
زين طحان (الصفاء) ،حسن العمري (النجمة) ،محمود
كجك (ال��راس��ي��ن��ع) ،أح��م��د مغربي (ط��راب��ل��س) ،أحمد
جلول (الصفاء) ،محمد شمص (النجمة) ،غازي حنيني

(الراسينغ) ،عبدالله طالب (طرابلس) ،كيفن زورب��ا
(أورغرايت السويدي) ،محمد حيدر (الصفاء) ،محمود
سبليني (النجمة) ،عالء البابا (الصفاء) ،حسين عواضه
(العهد) ،عباس عطوي (النجمة) ،عمر الكردي (الصفاء)،
وحسن شعيتو (العهد).
وسيتجمع الالعبون في مقر إقامتهم (فندق النكستر -
الروشة) ،عند الثانية عشرة من ظهر االثنين المقبل.
يذكر أن رادولوفيتش أكد «أن عملية اإلحالل والتبديل في
صفوف المنتخب ستستمر تدريجاً ،ومن خاللها «سنمنح
فرصا ً لالعبين أثبتوا وجودهم في الدوري المحلي ،الذي
نتابع كجهاز فني مبارياته ونقيّم أداءه��م» ،مشددا ً على
«أن الباب مفتوح أم��ام أي العب يفرض نفسه ويتمتع
بحسن التصرف واالنضباط داخل الملعب وخارجه ،فأي
عضو في المنتخب يجب أن يكون قدوة ألنه يمثل بلده قبل
أي شيء آخر».

بلجيكا تحافظ على ال�صدارة
أنهى منتخب بلجيكا ع��ام 2015
بصورة رائعة كما استهل العام الجديد
ببداية قوية؛ إذ واصل الشياطين الحمر
احتاللهم ل��ص��دارة ج��دول التصنيف
ال��ع��ال��م��ي FIFA/Coca-Cola
في  2016بينما حافظ المنتخبان
األرجنتيني واإلسباني على المركزين
الثاني والثالث على الترتيب.
بينما حصلت أغلب فرق المقدمة
على فترة راحة مستحقة في األسابيع
األخيرة من عام  ،2015فإن المشهد
في ترتيب أعلى  50منتخبا ً في أحدث
نسخة للتصنيف لم يتغير كثيراً؛ إذ
قفزت ثالثة منتخبات قفزة طفيفة
قبل أن تدق أج��راس العام الجديد.
فالمنتخب ال��س��وي��دي قفز خطوة
واح��دة ليحتل المركز  34كما صعد
المنتخب اإلي��ران��ي مركزين ليحتل
المرتبة  43كما تح ّرك منتخب غينيا
خطوة ألعلى إل��ى المركز  .49على
الجانب اآلخر ،استهل منتخبا أوغندا
( )+1 ،62وكيرجستان ()+1 ،107
العام الجديد بالوصول إل��ى أعلى
مركز لهما ف��ي التصنيف العالمي
.FIFA/Coca-Cola
ك��ذل��ك حققت ب��ع��ض المنتخبات
تحسنا ً ضئيالً لكنه مهما ً وهي زامبيا
ّ
( ،)+6 ،67وروان����دا (،)+10 ،91
وت��اي�لان��د ( ،)+12 ،121وتنزانيا
( ،)+6 ،126وسيريالنكا ()+6 ،188؛
إذ ارت��ق��ت ك��ل المنتخبات المذكورة
أعاله خمس مراكز على األقل في أحدث
نسخة للتصنيف.
أما على مستوى متصدري االتحادات

القارية ،فإن أول نسخ التصنيف في
 2016لم تشهد أي تغير عن نسخة
كانون األول الماضي؛ إذ ظلت منتخبات
بلجيكا ،واألرجنتين ،وك��وت ديفوار،
والمكسيك ،وإيران ،ونيوزيلندا متربعة
على عرش التصنيف القاري.
يذكر أن تصنيف FIFA/Coca-

 Colaلشهر كانون الثاني قد أخذ
بعين االعتبار  15مباراة أقيمت في
كانون األول  2015ومباراة واحدة من
الفئة األولى أقيمت في .2016
سيتم نشر النسخة المقبلة من
التصنيف العالمي FIFA/Coca-
 Colaفي الرابع من شباط .2016

را�ض عن م�ستواه
دجوكوفيت�ش ٍ
أع��رب الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن بالغ سعادته بفوزه على منافسه
اإلسباني فرناندو فرداسكو ( )2-6و( )2-6معربا ً عن أمله في تحسين مستواه في
قادم أدوار بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس.
وقال دجوكوفيتش« :أنا في غاية السعادة بهذه البداية الموفقة للموسم الجديد،
لقد خضت مباراتين دون خسارة أي مجموعة ،مواجهة الليلة كانت أصعب من
سابقتها في الدور األول وهو أمر طبيعي كنت أتوقعه».
وأضاف المص ّنف أوال ً على العالم« :على عكس المجموعة األولى بذلت المزيد من
المجهودات في الثانية إلنهاء المواجهة».
وتابع الصربي« :تعرفون أن فرداسكو كان سابقا ً من بين أفضل  10العبين في
العالم ،إنه يملك العديد من األسلحة التي يمكن أن ترجح كفته على غرار الق ّوة على
مستوى اإلرساالت وسرعة الحركة .أنا راض على ما قدّمته إلى حد اآلن».
وعن منافسه في الدور ربع النهائي األرجنتيني ليوناردو ماير قال دجوكوفيتش:
«لقد فاز دون عناء .يتميّز ماير بعدّة خصال أبرزها الذكاء والحركية فضالً عن
إرساالته الموفقة».
وأردف« :إنه العب صلب ما انفك يقدّم عروضا ً ملفت ًة في السنوات األخيرة ،سأعمل
ّ
لتخطي عقبة ماير».
على تقديم كل ما في وسعي
وعن مدى جاهزيته في استهاللية الموسم الحالي قال دجوكوفيتش« :أحاول
أن أكون في مستوى التطلعات خصوصا ً وأن عديد االستحقاقات تنتظرني وأبرزها
بطولة أستراليا المفتوحة والتي تنطلق بعد أيام .كل العب له طريقة خاصة في
التحضير لكن المهم أن تكون على أهبة االستعداد بدنيا ً وذهنياً».
وردا ً على سؤال حول سر تألقه على مالعب الكرة الصفراء ص ّرح الصربي« :أنا
أعمل دائما ً على المحافظة على جاهزيتي البدنية عبر أسلوب حياة ّ
وصحي».
منظم
ّ

