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ّ
ي�ستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة �سندرالند
ك�أ�س �إنكلترا� ...آر�سنال
يستهل آرسنال حملة الدفاع عن
لقبه ب��ط�لاً لمسابقة ك��أس إنكلترا
لكرة القدم بمواجهة ضيفه سندرالند
في ال��دور الثالث باحثا ً عن مواصلة
المشوار للتتويج بلقب ثالث على
التوالي.
وتأتي مواجهة سندرالند اليوم
على ملعب اإلم��ارات بعد  8أشهر من
فوز آرسنال الساحق على أستون فيال
 0-4في نهائي النسخة الماضية.
وتعود الخسارة األخيرة آلرسنال في
مسابقة الكأس إل��ى شباط ،2013
علما ً بأنه ف��از على سندرالند 1-3
في كانون األول الماضي في الدوري،
وأح����رز ال��ل��ق��ب  12م���رة وه���و رق��م
قياسي.
ويحارب فريق شمال لندن أيضا ً
على جبهة دوري أبطال أوروب���ا إذ
ي��واج��ه برشلونة اإلس��ب��ان��ي حامل
اللقب الشهر المقبل في دور الـ.16
ويبدو تركيز آرسنال منصبا ً على
ال��دوري الممتاز إذ يتصدر الترتيب
بفارق نقطتين عن ليستر سيتي قبل
 18مرحلة على ختام الموسم ،لكن
فرصة إحراز اللقب الثالث على التوالي
ستكون ح��اف��زا ً لمتابعة المشوار
بحسب مدافعه كالوم تشامبرز.
وقال قلب الدفاع الشاب الذي قد
يحصل على فرصة المشاركة أساسيا ً
إذا أراد المدرب الفرنسي آرسين فينغر
إراحة العبيه« :سيكون إنجازا ً رائعا ً
(الفوز باللقب  3مرات على التوالي)،
وأن��ا متأكد من أن الجميع يريد هذا
األمر .ال نناقش األمر لكننا نفكر به».
واستبعد فينغر ع��ودة مهاجمه

ال��ت��ش��ي��ل��ي أل��ي��ك��س��ي��س سانشيس
المصاب بعضالت فخذه ،كما يغيب
العبا الوسط اإلسباني سانتي كازورال
والتشيكي توماس روزيتسكي.
وقال فينغر« :هل سيبدأ العب شاب
أو اث��ن��ان ،ال أع��رف .بحسب خبرتي
م��ن ال��ه��ام أن تدخل ق��وي�ا ً ف��ي ال��دور
الثالث».
م��ن جهته انتقد س��ام أالرداي���س
مدرب سندرالند ،بطل  ،1973جدولة
مباريات ال��دوري منتصف األسبوع
المقبل ما يقلل من أهمية مباريات
الكأس في نهاية األسبوع.
ويستبعد أن يخاطر أالرداي���س
بااليرلندي جون أوشي وويس براون،

فيما يتوقع أن يريح هدافه جرماين
ديفو ولي كارترمول لزيارة سوانسي
بعد أربعة أيام.
وي����واج����ه ال��ت��ش��ي��ل��ي م��ان��وي��ل
بيليغريني م��درب مانشستر سيتي
خيارات صعبة الختيار تشكيلته قبل
مواجهة مضيفه نوريتش سيتي ،إذ
أش��ار سابقا ً إلى أن مسابقة الكأس
في آخر سلم أولوياته هذا الموسم.
وي��خ��وض سيتي  7م��ب��اري��ات على
األقل في شهر كانون الثاني ،إذ ال يزال
منافسا ً في أربع مسابقات
وقال بيليغريني« :هناك عدد كبير
من المباريات .أفضل خوض جميع
المسابقات .لكني متخ ّوف من مسابقة

الكأس ،ألنه بعد المراحل األولى تبدأ
بتأجيل مباريات ال��دوري لالستمرار
في الكأس.
وتابع« :لست متأكدا ً من مواصلة
المشوار في جميع المسابقات .أعتقد
أن��ه إذا بلغت نصف نهائي الكأس
ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا ،ال
يعود لديك الوقت لخوض مباريات
الدوري».
ول��م يفز سيتي س��وى مرتين في
آخ���ر خ��م��س م��ب��اري��ات ف��ي مختلف
المسابقات ،وسقط أمام ايفرتون 1-2
في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.
وبعد بلوغه نصف النهائي قبل
موسمين ونصف نهائي كأس الرابطة

ال��م��وس��م ال��م��اض��ي ،ي��ح��ل شيفيلد
يونايتد (ث��ان��ي��ة) على مانشستر
يونايتد ال��ذي تنفس الصعداء في
ال��دوري بعد تحقيقه الفوز إثر ست
مباريات سلبية للمدرب الهولندي
لويس فان غال المهدد باإلقالة.
ويغيب ع��ن تشكيلة الشياطين
الحمر لوك شاو ،األرجنتيني ماركوس
روخو ،اإلك��وادوري أنتونيو فالنسيا
وفيل جونز بسبب اإلصابة.
أما تشيلسي بطل ال��دوري والذي
عانى األمرين هذا الموسم قبل إقالة
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
وتعيين الهولندي غوس هيدينك بدال ً
منه حتى نهاية الموسم ،فيستقبل
األحد سكانثورب يونايتد (ثانية).
وستكون المواجهة األق���وى بين
مفاجأة الموسم ليستر سيتي وصيف
ال���دوري المحلي ومضيفه توتنهام
رابع الدوري.
ويفتتح ال���دور ال��ث��ال��ث الجمعة
بمواجهة ليفربول ب��ق��ي��ادة مدربه
األل��م��ان��ي ي��ورغ��ن ك��ل��وب م��ع ضيفه
اكسيتر سيتي من الدرجة الثالثة.
ويلعب السبت ويكومب (ثالثة)
م���ع أس���ت���ون ف���ي�ل�ا ،وات����ف����ورد مع
نيوكاسل ،وست بروميتش ألبيون مع
بريستول سيتي (أول��ى) ،وست هام
مع ولفرهامبتون (أولى) ،برمنغهام
سيتي (أولى) مع بورنموث ،ايفرتون
م��ع داغنهام وري��دب��ري��دج (ثالثة)،
ساوثهامبتون مع كريستال باالس،
ودونكاستر (ثانية) مع ستوك سيتي،
واألحد أوكسفورد يونايتد (ثالثة) مع
سوانسي.
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الأن�صار ي�ستعيد م�صابيه ويو ّدع مهنا و�سيد

استأنف فريق األن��ص��ار لكرة القدم تدريباته بعد
استراحة قصيرة ،إثر انتهاء منافسات الدور األول من
الدوري اللبناني لكرة القدم .والتحق بتدريبات الفريق،
الذي سيخوض اختبارا ً وديا ً أمام التضامن صور السبت
المقبل ،الظهير محمد قرحاني والع��ب الوسط محمد
سباعي والمهاجم الفلسطيني ابراهيم سويدان ،بعد
إباللهم من اإلصابة ،إذ بدأوا بتدريبات الجري الخفيف.
ويغيب ع��ن التدريبات قلب ال��دف��اع المعتز بالله
الجنيدي والمهاجم عماد غ��دار ،اللتحاقهما بمنتخب
لبنان ،الذي يخضع لمعسكر إعداد مغلق.
وت��درس إدارة النادي البحث في التعاقد مع العب
أجنبي قد يكون بديالً للغاني مايكل أوكوفو ،الذي لم
يقدم عروضا ً مقنعة مع الفريق األخضر حتى اآلن.
في المقابل ،ودع األنصار العبين بارزين غادرا صفوفه
نهائيا ً هما الحارس الري مهنا والمدافع حسين سيد،

وذلك بعد إعالنهما اعتزالهما كرة القدم ،بصورة مفاجئة،
بعدما ّ
فضل األول االلتحاق بعائلته في فرنسا ،وتفرغ
الثاني لعمله الخاص.
ويحتل األن��ص��ار المركز ال��س��ادس بعد ال��دور األول
من الدوري اللبناني بــ 18نقطة من خمسة انتصارات
وثالثة تعادالت وثالث هزائم.
من جهة ثانية ،أعلنت لجنة رابطة جمهور النادي عن
وضع بطاقات العضوية الخاصة بالمشجعين بتصرف
أنصار الفريق ،بسعر  30ألف ليرة ،وهي تخول صاحبها
اإلفادة من النقل المجاني للمشجعين ،وحضور بعض
المباريات التي تحددها اإلدارة مجاناً ،وحضور تدريبات
الفريق في ملعبه ،في طريق المطار.
ويحق لإلدارة سحب البطاقة ،في حال قيام المشجع
ب��أع��م��ال شغب أو أي ت��ص��رف��ات تنعكس سلبا ً على
الفريق.

�سعر فلكي لثنائي بر�شلونة ومفاج�أة في قيمة �صالح ومحرز

الت�ضامن �صور ...ا�سم اقترن بعراقة مدينته

أص������در م���وق���ع «Football
مفصلة
 »Observatoryدراس���ة
ّ
ألسعار الالعبين في سوق االنتقاالت
الشتوية الحالية معتمدا ً على العديد
من المعطيات التي تتحكم في ضبط
القيمة المالية لالعبين.
وحل ثنائي برشلونة ،األرجنتيني
ليونيل ميسي وال��ب��رازي��ل��ي نيمار
داسيلفا في المركزين األول والثاني،
إذ قدّر الموقع سعر ميسي بـ 250.7
مليون ي��ورو ،يليه نيمار بـ 152.7
مليون يورو.
وجاءت المفاجأة في صاحب المركز
الثالث ال��ذي يجزم الجميع أن يكون
للبرتغالي كريستيانو رونالدو ،لكن
 Football Observatoryوضع
نجم ري��ال مدريد في المركز الرابع
بقيمة  114مليون يورو ،مانحا ً المركز
ال��ث��ال��ث لنجم تشيلسي اإلنكليزي
ال��دول��ي البلجيكي إي��دي��ن ه���ازارد بـ
 130.5مليون يورو.
وبحسب الموقع ال يوجد العب في
العالم يتجاوز سعره الـ 100مليون
يورو باستثناء هؤالء األربعة.
وج��اء مهاجم توتنهام والمنتخب

التضامن اسم اقترن بمدينة صور
فتعانقا معا ً ليشكال تاريخا ً ثقافيا ً
ورياضيا ً عريقا ً عرفته المدينة وورثته
أجيالها منذ عام  1946إلى يومنا هذا
بكل أمانة ومسؤولية وإخالص .وعلى
الرغم من تطاول األيدي الخبيثة للنيل
من موقع النادي الطبيعي ونجاحها
في إسقاطه إلى الدرجة الثانية إال أن
النادي األحمر لن يقبل إال بنفض الغبار
عنه ليحلّق م��ج��ددا ً في سماء لبنان
كسفير للجنوب.
ل��ق��د أح���رز ال��ن��ادي  33نقطة من
أصل  11مباراة أي إحدى عشر فوزا ً
متتاليا ً ف��ي بطولة دوري ال��درج��ة
الثانية لكرة القدم حتى اآلن ،ويتحدّث
موقع «ص��وت ال��ف��رح» أن��ه أعلن منذ
اليوم األول وقوفه إلى جانب النادي
واعتباره أن التضامن يمثل ضمير كل
«صوري» حريص على المدينة ،وكان
للموقع المذكور آنفا ً لقائين مع اثنين
من أعمدة النادي وهم رئيس الجهاز
الفني الكابتن محمد زهير وقائد الفريق
التاريخي الكابتن بالل حاجو.
وأع��رب الكابتن بالل حاجو خالل
حديثه عن تغيّر االستراتيجية في
النادي وتغير عقلية الالعبين داخل
الملعب بعد السقوط للدرجة الثانية
في العام الماضي ،ما جعله على أبواب
الدرجة األولى من جديد ،وهذا يعني
بأن الفريق كان متماسكا ً من الناحية
الفنية ،مؤكدا ً أن اإلصرار واللعب يدا ً
واح��دة وب��روح قتالية عالية ه��ذا ما
ساعد الفريق على التقدم ،كما رجح

اإلنكليزي هاري كين في المركز الخامس
بـ 91.3مليون ي��ورو يليه زميله في
المنتخب ون��ج��م مانشستر سيتي
رحيم ستيرلينغ بـ 89.8مليون يورو،
ثم يأتي الفرنسي أنطوان غريزمان
في المركز السابع بقيمة  88.3مليون
يورو ،متقدما ً على مهاجم برشلونة،
األوروغوياني لويس سواريز بـ86.3
مليون ي��ورو ،فيما ج��اء نجم سيتي
األرجنتيني سيرجيو أغويرو تاسعا ً

بـ 82.1مليون يورو ،يليه في المركز
العاشر التشيلي ألكسيس سانشيز
نجم آرسنال بـ 81.9مليون يورو.
وبينما يطالب يوفنتوس بمبلغ
 100مليون يورو للتخلي عن خدمات
نجم الفرنسي بول بوغبا ،قدّر الموقع
سعر األخير بـ 77.3مليون يورو في
المركز الثاني عشر على سلم أغلى
الالعبين في العالم ،فيما اعتبر أن
سعر الفرنسي أنطوني مارسيال 77.8

مليون يورو.
وتراجع سعر الوايلزي غاريث بايل
نجم ريال مدريد اإلسباني إلى حدود
 69.1مليون ي��ورو خلف البولندي
روبرت ليفاندوفسكي السادس عشر
بـ 69.6مليون يورو.
أما بخصوص الالعبين العرب فجاء
الدولي الجزائري ونجم ليستر سيتي
اإلنكليزي ري��اض محرز ف��ي المركز
السابع واألربعين عالميا ً بقيمة 40.8

القائمة المخت�صرة لتعاقدات زيدان

بعد تعيين زي���دان م��درب �ا ً ل��ري��ال م��دري��د كثرت
التكهنات بشأن األسماء التي يرغب في جلبها إلى
«سانتياغو برنابيو» .كما بدأت الصحافة العالمية
الحديث عن الالعبين الذي قد يض ّمهم النادي الملكي
تحت إشراف األسطورة الفرنسي.
وتحدّثت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية عن
ثالثة أسماء بارزة اعتبرتهم ضمن أولويات «زيزو»
في سوق االنتقاالت الصيفية.
وأك��دت الصحيفة أن زي��دان سيحاول استغالل
عالقته الجيّدة مع نجم المنتخب الفرنسي ويوفنتوس
اإليطالي بول بوغبا للحصول على توقيع للنادي
الملكي خصوصا ً أن األخ��ي��ر مستعد لالستجابة
لطلبات نجمه األسبق.
وما يؤكد صحة تكهنات الصحيفة برغبة زيدان
في ضم بوغبا هو اإلعجاب الشديد الذي أظهره بطل
العالم  1998تجاه مواطنه الشاب ،حيث أشار في
حزيران الماضي إل��ى أن��ه معجب كثيرا ً بإمكانات
بوغبا قائالً« :إنه العب متكامل ،أعتقد أنه سيصبح
واحدا ً من أساطير كرة القدم يوماً ،لكن إذا ما أراد ترك
يوفنتوس فعليه أن ينتقل إلى ريال مدريد ألنه المكان
األنسب له».
من جهة أخ��رى أ ّك��دت الصحيفة اإلنكليزية أن
ال��دول��ي البلجيكي إي��دي��ن ه���ازارد نجم تشيلسي
اإلنكليزي ضمن القائمة المختصرة لزيدان خاصة
بعد أن زادت الشائعات بشأن رغبته في الرحيل عن
النادي اللندني ،إضافة إلى األخبار القادمة من مدريد
والتي تؤكد عدم ارتياح النجم الوايلزي غاريث بايل

في البيت األبيض.
االسم الثالث الذي وجد لنفسه مكانا ً في القائمة
الذهبية لزين الدين زيدان هو المهاجم الدولي البولندي
لبايرن ميونيخ األلماني روبرت ليفاندوفسكي ،حيث
أثيرت التكهنات بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد
معه حتى قبل تعيين زيدان على رأس الجهاز الفني،
لكن ما يعرقل الصفقة هو العالقة القوية التي تربط
زي��زو بمواطنه كريم بنزيمة المهاجم األول للفريق
الملكي ،األمر الذي سيجعله يف ّكر كثيرا ً قبل إعطاء
الضوء األخضر للتعاقد مع هدّاف بايرن.
أسماء المعة في كرة القدم األوروبية والعالمية،
قد يكون من المستحيل الحصول عليهم دفعة واحدة
بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي قد يتكبّدها النادي
الملكي في حال أراد جلبهم إلى «سانتياغو برنابيو»،
فيوفنتوس يطالب بـ  100مليون يورو من أجل بوغبا،
وبايرن لن يف ّرط في ليفاندوفسكي بأقل من  50مليون
ي��ورو واألم��ر ذات��ه بالنسبة لتشيلسي مع ه��ازارد،
ما يعني أن ثالثتهم قد يكلّفون خزينة «الملوك»
 200مليون يورو على أقل تقدير ،هذا باإلضافة إلى
المنافسة الكبيرة التي سيجدها البيت األبيض من
كبار األندية في القارة العجوز من أجل الحصول على
خدمات هؤالء الالعبين.
أما في حراسة المرمى ،فأكدت «دايلي ميل» أن
ريال مدريد سيحاول التوقيع مع دي خيا مجدّداً ،لكن
الصحافة اإلسبانية تحدثت عن رغبة زيدان في إعادة
كاسياس إلى عرين الملوك.
وأع���رب ال��م��دي��ر الفني للفريق األول ف��ي قلعة

السنتياغو برنابيو ،أنه ال ينوي االستغناء عن أي
العب أو التعاقد مع آخر ،خالل فترة االنتقاالت الشتوية
الحالية .وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الخاص
بمباراة ديبورتيفو الكورونا السبت بالوري اإلسباني:
«ال أظن أننا سنتخلى عن العبين في الميركاتو الحالي
وال أري��د ذل��ك ،وال أظن أيضا ً أننا سنجري تعاقدات
جديدة» .وأضاف« :لدي مجموعة كبيرة ومتكاملة
راض تماما ً عن المجموعة التي أمتلكها
من الالعبينٍ ،
حالياً ،سوف نعمل كثيراً ،حتى شباط لن نخوض
سوى مباراة واحدة في األسبوع وهذا سوف أستغله
لتطبيق طرق اللعب التي أريدها في الفريق» .وتابع:
«ما يهمني هو أن تأتي جماهير ريال مدريد للملعب
لرؤية الفريق ...الكل يتحدث عن المجيء لرؤيتي لكن
األهم هو الفريق».
وأردف« :ك��ل العبينا رائعين ولديهم إمكانيات
وج��ودة كبيرة ،ال يمكنني تفضيل العب على اآلخر،
أنا سعيد والالعبين كذلك ،أنا في حالة جيدة وسوف
نلعب كل مباراة من أجل تقديم كل شيء وتحقيق
الفوز».
وتطرق زيدان للحديث عن كريستيانو رونالدو،
ق��ائ�لاً« :سيلعب على الجناح ،لن أعطيه كثير من
التعليمات ،أرقامه تتحدث عنه» .وأوضح« :األهم أن
يكون سعيدا ً وفي حالة جيدة وبقية األمور ستأتي،
بطبيعة الحال سوف يسدد الضربات الحرة».
وأتم« :رونالدو غير قابل للبيع ،إنه روح الفريق،
ينتابني الضحك عندما استمع ألخبار انتقاله من ريال
مدريد ،لن يخرج طالما أنا هنا».

مليون يورو ،متقدما ً على نجوم كبار
في الكرة العالمية كاإلسباني دافيد
سيلفا وال��ك��روات��ي إيفان راكيتيتش
واإلسباني اآلخر سيسك فابريغاس.
وح��� ّل م��ه��اج��م روم���ا والمنتخب
المصري محمد صالح في المركز 59
عالميا ً من حيث القيمة المادية ،بقيمة
 37.8مليون يورو قبل ماريو غوتسه
وماركو رويس واإلسباني خوان ماتا
واألوروغوياني إيدينسون كافاني.

زفيتوفيت�ش
يقود الت�ضامن
للفوز على الحكمة
في دوري ال�سلة
قاد الصربي برانكو زفيتوفيتش
فريقه التضامن الزوق لتحقيق فوزه
الثاني في ال��دوري اللبناني لكرة
السلة بتغلبه على مضيفه الحكمة
 81-94في مباراة مثيرة الخميس.
وت��أل��ق زفيتوفيتش بتسجيل 36
نقطة منها  18نقطة من ست رميات
ثالثية.
ك��م��ا س���اه���م م���واط���ن���ه ف�ل�ادن
فوكوسافليفيتش ف��ي االن��ت��ص��ار
بتسجيل  28نقطة واستحوذ على
تسع ك���رات م��رت��دة بينما أض��اف
األم��ري��ك��ي دي��زم��ون��د بينيجار 14
نقطة.
وبرز من فريق الحكمة الذي مني
بخسارته األول��ى األمريكي دي��ون
ديكسون بتسجيل  23نقطة وأضاف
مواطنه مايكل ايفيبيرا  19نقطة.
واس����ت����ع����اد ال���م���ت���ح���د ن��غ��م��ة
االنتصارات بفوزه  115-123على
ضيفه الشانفيل ال��ذي خسر للمرة
الثانية هذا الموسم.

العبو بر�شلونة وريال مدريد ي�سيطرون على ت�شكيلة اليويفا
أعلن االتحاد األوروب��ي لكرة القدم
(ي��وي��ف��ا) أم��س الجمعة أن الفريق
المثالي ل��ع��ام  2015يضم خمسة
العبين من برشلونة هم األرجنتيني
ليونيل ميسي والبرازيليان نيمار
ودان��ي ألفيش واإلسبانيان أندريس
إنييستا وجيرارد بيكيه ،والعبي ريال
مدريد البرتغالي كريسيتانو رونالدو
وال��ك��ول��وم��ب��ي ج��ي��م��س رودري��غ��ي��ز
وسرخيو راموس.
واختار  70في المئة من المشاركين
في االستطالع على موقع (UEFA.
 )comليونيل ميسي ليشكل جزءا ً
من الفريق المثالي للعام الذي يضم
للمرة األولى نيمار ،وبجانبهما في خط
الهجوم كريستيانو رونالدو ،الذي يعد
أول العب يتم اختياره عشر مرات في
فريق «يويفا» المثالي.
وي��ع��د كريستيانو أي��ض �ا ً الالعب
الوحيد الذي شكل جزءا ً من هذا الفريق

في مراكز مختلفة فجاء في خط الوسط
أعوام  2004و 2007و 2008و2009
و 2010وفي الهجوم بين عامي 2011
و.2015
وي��ض��م خ��ط ال��وس��ط ه���ذه ال��م��رة
أن��دري��س إنييستا مع الفرنسي بول
ب��وغ��ب��ا الع���ب ي��وف��ن��ت��وس وجيمس
رودريغيز.
وي��ع��ادل إنييستا الرقم القياسي
المسجل ب��اس��م زميله ال��س��اب��ق في
البرسا تشافي هرنانديز وكريستيانو
رون��ال��دو ك��أث��ر الع��ب��ي خ��ط الوسط
تواجدا ً في فريق العام بواقع خمس
م��رات ،بينما تعد ه��ذه المرة األول��ى
لجيمس رودريغيز وب��ول بوغبا في
فريق «يويفا».
وفي حراسة المرمى ،يأتي مجددا ً
العب بايرن ميونخ األلماني مانويل
نوير وأمامه في الدفاع دان��ي ألفيش
وس��رخ��ي��و رام���وس وج��ي��رارد بيكيه

والنمسوي ديفيد أالب��ا الع��ب الفريق
البافاري أيضاً.
وبانضمام نيمار وبوغبا وجيمس

رودريغيز يصبح إجمالي عدد الالعبين
الذين اختيروا ضمن فريق العام على
اإلط�لاق  74الع��ب�اً ،علما ً ب��أن ميسي

الكابتن حاجو بأن يكون فريق األخاء
األه��ل��ي عالية م��ن ال��ف��رق المرشحة
للدرجة األولى أيضا ً من حيث مجموع
النقاط.
وأك��د حاجو أن الالعبين اللذين
سيسلمهما ش��ارة القيادة من بعده
هما خضر حالق ومحمد فاعور نظرا ً
لتمتعهما بالكاريزما المطلوبة للقيادة.
كما اعتبر الكابتن زهير ب��أن 33
نقطة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن تكاتف وعمل
مشترك بين ع��دة أشخاص وأجهزة
موجودة« ،فلوال دعم اإلدارة وتشجيع
الجمهور وعمل الجهاز الفني ،ولوال
جهود الالعبين ما كنا وصلنا إلى هذه
النتيجة».
وع��م��ا إذا ك���ان ه��ن��اك دور ألي
نادي إلسقاط نادي التضامن السنة
الماضية ،يقول الكابتن زهير بأننا
«خ��س��رن��ا  11ن��ق��ط��ة ب��س��ب��ب س��وء

التحكيم ،وال نعلم إن كانت مؤامرة
أم ع��ن غير قصد ال نستطيع تأكيد
أي ش��يء ،المهم اآلن ارتفع مستوى
الالعبين بشك ٍل ملفت خصوصا ً الالعب
حسين بيطار (هجوم) وخضر حالق
(خ��ط دف���اع)» ،مضيفا ً ب��أن المشكلة
األس���اس للنادي تكمن ف��ي التمويل
«فنحن نم ّول ذاتنا إضاف ًة إلى بعض
التبرعات والمساعدات البسيطة ،فال
يوجد مم ّول مباشر للنادي».
وفي الختام قال زهير« :طموحنا كبير
رغم كل ما نواجه من عقبات ،وأشكر
الالعبين لحفاظهم على الربح وهذا
دليل وعي وعدم استخفاف كما أشكر
اإلدارة وجهودها» ،أما الكابتن حاجو
ختم بتقديم الشكر للحلقة المتكاملة
من العبين وجهاز فني وإدارة باإلضافة
إلى الجمهور الذي قدم له كل االحترام
والتقدير.

�إيقاف �سواريز مباراتين ...وبر�شلونة يطعن
ق � ّررت لجنة المسابقات التابعة لالتحاد اإلسباني
لكرة القدم ،بشك ٍل رسمي إيقاف لويس سواريز ،مهاجم
برشلونة لمباراتين بكأس الملك ،حيث تلفظ في النفق
المؤدي إلى غرف خلع مالبس ملعب «كامب نو» الذي
استضاف لقاء برشلونة واسبانيول في كأس ملك إسبانيا
بعد نهاية المباراة ،بألفاظ نابية ضد العبي إسبانيول.
كما ق ّررت اللجنة إيقاف باباكولي ديوب وهيرنان بيريز
العبي الفريق األول لكرة القدم بنادي اسبانيول ،لمباراة
واح��دة بعد طردهما بلقاء برشلونة بذهاب دور الـ16
بكأس الملك.
وكان حكم المباراة خوان مارتينيث مونيرا قد كتب في
تقريره« :بعد انتهاء المباراة وداخل نفق غرف خلع المالبس،
قام الالعب صاحب القميص رقم  9لويس ألبرتو سواريز
دياز ،بانتظار العبي إسبانيول بينما كانوا يصعدون الدرج
ليتوجه إليهم قائالً عدة مرات :أنا هنا في انتظاركم ،تعالوا
إلى هنا؛ إنكم فقط نفايات».
وأضاف مونيرا أن هذه العبارات «أدت إلى وقوع اشتباك
بين العبي الفريقين ،ما دفع أفراد األمن المتواجدين بالمكان

للتدخل ،وكذلك طاقمي الجهازين الفنيين من الفريقين» ،لكن
لويس سواريز لن توقع بحقه مبدئيا ً أي عقوبات.
بالمثل ،ورد في التقرير أنه «في الدقيقة  72تعرض الالعب
رقم  17بيريز غونزاليس هرنان أرسنيو للطرد للسبب التالي؛
بطاقتين صفراوين .كما تم في الدقيقة  75طرد الالعب رقم
 12ديوب بابا كولي للسبب التالي؛ توجيهه السباب لالعب
من الفريق المنافس بعبارة مسيئة.
وتواجه الفريقان الكتالونيان مساء األربعاء الماضي في
ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا الذي أقيم على ملعب
كامب نو ،وفاز البرسا بنتيجة  1-4على إسبانيول ،الذي
يستضيف برشلونة في مباراة اإلياب من نفس الدور المقرر
إقامتها في  13من الشهر الجاري
وقرر نادي برشلونة الطعن على قرار لجنة المسابقات
باالتحاد اإلسباني ،بإيقاف مهاجمه لويس سواريز ،ولن
يحرم ق��رار اإلي��ق��اف س��واري��ز من المشاركة أم��ام غرناطة
السبت ،ضمن منافسات الجولة الـ 19بالدوري اإلسباني،
بينما سيقتصر اإليقاف على مباراة اإلياب أمام إسبانيول،
ومباراة الذهاب من الدور المقبل في الكأس.

رالي دكار  ...2016لوب بطل المرحلة الخام�سة

يشكل جزءا ً من الفريق للمرة السابعة
ويعد الع��ب أميركا الالتينية األكثر
اختيارا ً في تاريخ هذا االستطالع.

أح����رز س��ائ��ق ب��ي��ج��و ال��ف��رن��س��ي
سيباستيان ل��وب المركز األول في
المرحلة الـ 5من النسخة الـ 38من
رالي دكار والتي ربطت بين مدينتي
خ��وخ��وي األرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة وأوي��ون��ي
البوليفية لمسافة  642كلم.
وهي المرحلة الثالثة التي يحرز
لوب ،بطل العالم للراليات  9مرات،
المركز األول فيها برالي دك��ار الذي
يشارك فيه للمرة األولى في مسيرته
االحترافية ،وذل��ك بعد تتويجه في
المرحلتين الثانية والثالثة.
وقطع لوب مسافة المرحلة الخاصة
والتي بلغت  327كلم بزمن  3ساعات
و  32دقيقة و 34ثانية ،وتقدم على
زميليه في الفريق ،اإلسباني كارلوس
ساينز بفارق  22ثانية والفرنسي
اآلخ��ر ستيفان بيترهانسل بفارق 3
دقائق ،فحقق فريق بيجو الثنائية
الرابعة على التوالي.

وجاء القطري ناصر العطية (ميني)
بطل عامي  2011و 2015في المركز
الرابع بفارق ما يقارب  3دقائق.
واحتفظ ل��وب ب��ص��دارة الترتيب
ال��ع��ام أم���ام بيترهانسل ب��ف��ارق 7
دقائق و 48ثانية ،في حين ارتقى
ساينز إلى المركز الثالث بفارق 13
دقيقة و 26ثانية ،وتراجع العطية
إلى المركز الرابع بفارق  14دقيقة
و 16ثانية.
أما الراجحي فيحتل المركز العاشر
بفارق  37دقيقة و 43دقيقة.
وفي فئة ال��دراج��ات النارية ،كان
المركز األول من نصيب سائق كاي
تي أم األسترالي توبي برايس بقطعه
المسافة بزمن  4ساعات و 3دقائق
و 44ثانية أم��ام زميليه في الفريق،
السلوفاكي ستيفان سفيتكو بفارق
دقيقتين و 33ثانية دقيقة والنمساوي
ماتياس فالكنر بفارق دقيقتين و40

ثانية.
وهي المرحلة الثانية التي يتوج
بها برايس ،أحد المرشحين للقب ،في
نسخة هذا العام بعد المرحلة الثانية
االثنين الماضي.
وارتقى برايس إلى المركز الثالث
في الترتيب العام بفارق دقيقة و47
ثانية خلف سائق هوندا البرتغالي
باولو غونسالفيش المتصدر والذي
حل في المركز الثاني عشر في المرحلة
الخامسة ،فيما صعد سفيتكو الى
المركز الثاني بفارق دقيقة و 45ثانية
عن الصدارة.
وانطلقت النسخة  38من رالي دكار
السبت الماضي بمرحلة تمهيدية تم
توقيفها بسبب حادث خروج سيارة
عن المسار وإصابتها  10أشخاص
بينهم اث��ن��ان ف��ي حالة خ��ط��رة ،كما
ألغيت المرحلة األولى األحد الماضي
بسبب سوء األحوال الجوية.

