ريا�ضة

السنة السابعة  /اجلمعة  15 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1980
Seventh year / Friday / 15 January 2016 / Issue No. 1980

المنتخب اللبناني ّ
لليد ينهي ا�ستعداداته لبطولة �آ�سيا

�آر�سنال يغازل لي�ستر بتعادله مع ليفربول...
ثنائية الحدادي ت�ضع بر�شلونة في ربع النهائي
أض��اع آرس��ن��ال فرصة مواصلة
ان���ف���راده ب��ال��ص��دارة ع��ن��دم��ا أه��در
تقدمه في الوقت القاتل أمام مضيفه
ليفربول وتعادل معه  3-3األربعاء
ف��ي المرحلة ال��ح��ادي��ة والعشرين
من ال���دوري اإلنكليزي لكرة القدم،
فيما التحق به ليستر سيتي بفوزه
الصعب على أرض توتنهام 1-صفر.
ورف���ع آرس��ن��ال رص��ي��ده إل��ى 43
نقطة بالتساوي مع ليستر ،مقابل
 40نقطة لمانشستر سيتي الذي
سقط بدوره ّ
بفخ التعادل على ملعبه
أمام إيفرتون من دون أهداف.
على ملعب «أنفيلد رود» وأم��ام
 44109متفرجاً ،افتتح البرازيلي
روبرتو فيرمينو التسجيل للمضيف
بتسديدة يسارية من داخل المنطقة
عجز التشيكي بيتر تشيك عن إبعادها
( ،)10لكن الوايلزي آرون رامسي
عادل سريعا ً بتسديدة يمينية محكمة
من داخل المنطقة (.)14
واستعاد فيرمينو تقدم «الحمر»
ب��ه��دف رائ���ع م��ن ت��س��دي��دة لولبية
عانقت المقص األيسر لتشيك (،)19
ر ّد عليها الفرنسي أوليفييه جيرو
بعد معمعة م��ن مسافة قريبة إثر
ركلة ركنية (.)25
في الشوط الثاني ،حقق جيرو
ال�����ذي أه�����در ف���رص���ة ن�����ادرة قبل
االستراحة ،الثنائية ومنح آرسنال
التقدم ألول م��رة ف��ي ال��م��ب��اراة بعد
تمريرة داخ��ل المنطقة من المهاجم
الكوستاريكي جويل كامبل فروضها
واستدار على نفسه مسجالً الهدف
الثالث ( )55رافعا َ رصيده إلى 12
هدفا ً في المركز الخامس في ترتيب
الهدافين.
وك��ان آرسنال في طريقه لحسم
المباراة ،لكن بعد أن ب��دأت الثلوج
بالهطول وصلت ك��رة عالية داخل
المنطقة إلى الوايلزي جو ألن فتابعها
طائرة وسجل هدف التعادل في مرمى
آرسنال (.)90
وكان آرسنال ،الطامح إلى اللقب
األول منذ ع��ام  ،2004دخ��ل العام
الجديد ف��ي ال��ص��دارة وذل���ك للمرة
الثالثة في السنوات الـ  14األخيرة،
وع���اد إل��ى صفوفه ص��ان��ع ألعابه
ال��دول��ي األل��م��ان��ي م��س��ع��ود أوزي���ل
وم��واط��ن��ه ب��ي��ر مرتيساكر بعدما
أراحهما ال��م��درب الفرنسي أرسين
فينغر في مباراة الكأس ضد سندرالند
السبت الماضي.
من جهته ،يعاني ليفربول ومدربه
األلماني يورغن كلوب األمرين بسبب
كثرة االصابات التي تعرض لها 11
الع��ب�ا ً أساسيا ً حتى اآلن .واضطر
كلوب إلى الدفع بفريق الشباب أمام
إكسيتر الجمعة الماضي في الدور
الثالث لمسابقة الكأس التي انتهت
بالتعادل .2-2

عدم زج البرازيلي نيمار في اللقاء،
الهدف الثاني في الدقائق األخيرة
مستفيدا ً من كرة أليكس فيدال الذي
لعب في الوسط في غياب أندريس
إنييستا وسيرخيو بوسكيتس (.)88
واللقاء هو الثالث بين الفريقين
في مدى  9أيام فتعادال في الدوري
صفر-صفر على الملعب ذاته ،وفاز
برشلونة في ذهاب ربع نهائي الكأس
 1-4على ملعبه كامب نو.

فياريال  -أتلتيك بلباو

وعلى ملعب «ال مادريغال» ،فشل
فياريال في قلب تخلفه ذهابا ً أمام
ضيفه أتلتيك بلباو  ،3-2وتلقى
خسارة جديدة بهدف وحيد سجله
إينياكي وليامس إث��ر تمريرة من
الفرنسي إيميريك البورت (.)21

سلتا فيغو – قادش

وغ���اب ع��ن ليفربول ال���ذي كان
أرغم آرسنال على التعادل السلبي
ذهابا ً على ملعب اإلم���ارات ،صانع
األل��ع��اب ال��دول��ي البرازيلي فيليبي
كوتينيو والمهاجم دانيال ستوريدج
وقطبا الدفاع الكرواتي ديان لوفرين
والسلوفاكي مارتن سكرتل.
وحقق ليستر سيتي ف��وزا ً هاما ً
على أرض توتنهام 1-صفر على
ملعب «واي���ت ه���ارت الي���ن» وأم��ام
 35850متفرجاً ،هو األول له في أربع
مباريات.
وان��ت��ظ��ر م��ف��اج��أة ال����دوري حتى
الدقيقة  83لتسجيل هدف الفوز عبر
مدافعه األلماني روبرت هوث.
وكان ليستر سيتي يأمل في العودة
إل��ى سكة االن��ت��ص��ارات التي غابت
عنه في المباريات الثالث األخيرة
في الدوري والتي كلفته التنازل عن
الصدارة ،وكانت مهمتهم صعبة أمام
رجال المدرب األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو الذين حققوا  3انتصارات
ف��ي مبارياتهم األرب���ع األخ��ي��رة في
الدوري دون أي خسارة.
وع���اد ليستر سيتي إل��ى ملعب
«واي��ت ه��ارت الي��ن» للمرة الثانية
ف��ي م��دى  4أي��ام بعدما ك��ان قريبا ً
م��ن إخ����راج ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دن��ي من
ال��دور الثالث لمسابقة الكأس األحد
الماضي وللعام الثاني على التوالي
عندما تقدم  1-2حتى الدقيقة 89
قبل حصول الفريق اللندني على ركلة
جزاء أدرك منها التعادل.
وع��اد إل��ى صفوف ليستر سيتي
مهاجمه ال��دول��ي الجزائري رياض
محرز ال��راب��ع على الئحة الهدافين
برصيد  13هدفا ً بعدما أراحه المدرب
اإليطالي كالوديو رانييري في الكأس،
كما شارك هداف الدوري جيمي فاردي

بعد شفائه من اإلصابة.
وعاد مانشستر سيتي إلى مسلسل
إه���دار النقاط بتعادله م��ع ضيفه
إيفرتون من دون أهداف على ملعب
«االتحاد» وأمام  53796متفرجاً.
ولم ينجح األرجنتيني سيرخيو
أغويرو ورفاقه بهز شباك الحارس
األميركي تيم هاورد.
وخ��س��ر تشلسي ح��ام��ل اللقب
ف��رص��ة تحقيق ف���وزه ال��ث��ان��ي على
التوالي عندما سقط بفخ التعادل في
اللحظات القاتلة أم��ام ضيفه وست
بروميتش ألبيون  2-2على ملعب
«ستامفورد بريدج» وأم��ام 40945
متفرجاً.
واف��ت��ت��ح ال��ب��ل��وز التسجيل عبر
الظهير اإلسباني سيزار أسبيليكويتا
متابعا ً عرضية من مسافة قريبة
( ،)20قبل أن يعادل كريغ غاردنر
(.)33
وفي الشوط الثاني ،استعاد فريق
ال��م��درب المؤقت الهولندي غوس
هيدينك التقدم بنيران صديقة عبر
اإليرلندي الشمالي غاريث ماكولي
إثر عرضية من الجهة اليمنى لعبها
البرازيلي ال��دول��ي ويليان (،)74
لكن المضيف تلقى هدفا ً قاتالً من
االيرلندي جيمس ماكلين قبل أربع
دقائق على نهاية الوقت بتسديدة
أرضية إلى يسار الحارس البلجيكي
تيبو كورتوا (.)86
وح ّقق ساوثمبتون فوزه األول بعد
خسارتين وألحق الخسارة الثالثة
على التوالي بضيفه واتفورد 2-صفر
على ملعب «س��ان��ت م��اري��ز» أم��ام
 28399متفرجاً.
وس��ج��ل االي��رل��ن��دي ش��اي��ن لونغ
( )17والصربي دوس���ان تاديتش
( )73هدفي الفائز.

وحقق ستوك سيتي فوزه الثالث
في آخر أرب��ع مباريات على حساب
ن��وري��ت��ش سيتي 1-3على ملعب
«بريطانيا» وأمام  27274متفرجاً.
سجل لستوك االيرلندي جوناثان
وال��ت��رز ( )49واإلسباني جوسيلو
( )67وراي��ن بينيت ( 78خطأ في
م��رم��ى ف��ري��ق��ه) ،ول��ن��وري��ت��ش ال��ذي
طرد له غاري أونيل في الدقيقة 31
جوناثان هوسون (.)55
وتنفس سندرالند وصيف القاع
الصعداء بعدما حقق ف��وزه الثاني
على التوالي على حساب مضيفه
سوانسي سيتي  2-4على ملعب
«ليبرتي» أمام  20140متفرجاً.
وتألق في صفوف الفائز الدولي
السابق جرماين ديفو صاحب ثالثية
«هاتريك» ( 3و 61و ،)85وأضاف
الهولندي باتريك فان إنهولت الهدف
الرابع ( ،)49فيما سجل لسوانسي
الذي طرد له كايل ناوتون في الدقيقة
 ،37االيسلندي جيلفي سيغوردسون
( 21من ركلة جزاء) والغاني أندريه
أيو (.)40

برشلونة إلى ربع النهائي

واصل برشلونة مشوار الدفاع عن
اللقب وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس
إسبانيا لكرة القدم بفوزه على جاره
إسبانيول 2-صفر في أحد دربيات
عاصمة كاتالونيا اليوم األربعاء في
إياب ثمن النهائي.
على ملعب كورنيا أل بارت ،افتتح
برشلونة التسجيل بعد كرة بينية
من األرجنتيني ليونيل ميسي داخل
المنطقة استلمها منير ال��ح��دادي
وتابعها بيسراه على يمين الحارس
اإليطالي فرانشيسكو باردي (.)32
وأضاف الحدادي الذي استفاد من

وع��ل��ى ملعب ب���االي���دوس ،ج��دد
سلتا فيغو فوزه على ضيفه قادش
من الدرجة الثالثة 2-صفر بعد أن
كان هزمه ذهابا ً على ملعبه بثالثية
نظيفة.
وتقدم صاحب األرض من ركلة
ج����زاء ت��س��ب��ب ب��ه��ا ال���ح���ارس ب��ول
باليستيه إلسقاطه السويدي جون
غيديتي الذي نفذها بنجاح (.)35
وفي الشوط الثاني ،عزز الصربي
ديان درازيتش تقدم فريقه بالهدف
الثاني م��ن تمريرة بينية أرسلها
جوسيب سينييه (.)77

غريمهما برشلونة ال��ذي ح��رم من إج��راء أي
تعاقدات لفترتين في .2015
ورأى فيفا آنذاك أن النادي الكاتالوني خالف
األنظمة في بعض الحاالت المتعلقة بالعبين
تحت السنّ القانونية سجلوا في قيوده رسميا ً
وخاضوا مسابقات رسمية في صفوفه بين
عامي  2009و.2013
وتعاقد برشلونة مع العب الوسط التركي
أردا توران من أتلتيكو والظهير أليكس فيدال
من إشبيليا ،لكنهما اضطرا إلى االنتظار حتى
الشهر الجاري كي يخوضا أولى مبارياتهما
تحت ألوانه.

اجتماعية وقانونية ه��ام��ة ذات صلة بكل
أصحاب الشأن في كرة القدم ،معتبرة أنه بينما
يمكن لالنتقاالت الدولية ،في حاالت محددة ،أن
تعود بالنفع على المسيرة الرياضية لالعبين
الشبان ،فإنه يرجح أن ال تصب في صالح
الالعبين القاصرين.
وبنا ًء على هذا التحليل ،خلصت اللجنة إلى
أن «االهتمام بحماية التطور المالئم والصحي
للقاصر بشكل عام يجب ان يكون له األولوية
مقابل المصالح الرياضية الصرفة».
وت��ؤك��د اللجنة التأديبية أن فيفا يأخذ
مسألة حماية القاصرين في كرة القدم بشكل
جدي .وتعتبر حماية القاصرين من المبادئ
األس��اس��ي��ة المشمولة ف��ي االت��ف��اق ال���ذي تم
التوصل له بينه وبين االتحاد األوروبي لكرة
ال��ق��دم والمفوضية األوروب��ي��ة ع��ام ،2001
وتعتبر أن العبي كرة القدم الشبان معرضون
لالستغالل واإلس��اءة في الدول األجنبية دون
وجود قيود مناسبة .وهذا األمر بالتحديد يجعل
حماية القاصرين في كرة القدم من قبل الهيئات
الرياضية الناظمة ،وخصوصا ً فيفا ،أمرا ً هاما ً
للغاية.
يذكر أن نظام مطابقة االن��ت��ق��االت المدار
عبر االنترنت اصبح الزاميا ً لكافة االنتقاالت
الدولية لالعبين الذكور المحترفين في لعبة
ك��رة القدم المكونة من  11العبا ً (أي ليست
الخماسية أو الكرة الشاطئية) منذ تشرين
األ ّول  .2010وب��دءا ً من مطلع  ،2009أصبح
استخدام النظام الزاميا ً في كافة التطبيقات
الخاصة بأ ّول تسجيل لالعب قاصر أو انتقال
دولي يشمل العبا ً قاصراً.

دنفر يفاجئ غولدن �ستايت ويلحق به الخ�سارة الثالثة
فأجا دنفر ناغتس صاحب المركز قبل األخير في مجموعة
الشمال الغربي منافسه غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب
وصاحب افضل سجل هذا الموسم والحق به الخسارة الثالثة هذا
الموسم بفوزه عليه .110-112
وسبق لغولدن ستايت ان خسر مرتين ه��ذا الموسم امام
ميلووكي باكس  108-95في  13كانون األ ّول الماضي وأمام
داالس مافريكس  114-91في  30منه.
واستهل غولدن ستايت المباراة بطريقة سيئة ولم يتمكن من
اللحاق بمنافسه على الرغم من تألق ستيفن كوري في الربع
األخير وتسجيله  20نقطة من أصل  38لفريقه علما ً بأنه أنهى
المباراة بـ 38نقطة.
ونجح كوري في تسجيل ثالثية رائعة ليقلص الفارق إلى
نقطتين ،لكنه عاد وخسر كرة مشتركة هامة في مواجهة دانيلو
مسجل في صفوف دنفر برصيد  28نقطة.
غاليناري أفضل
ّ
وتأتي الخسارة في توقيت سيء لغولدن ستايت ووريرز قبل
خمسة أيام من مواجهة قوية ضد كليفالند كافالييرز ونجمه
لوبرون جيمس في اعادة لنهائي العام الماضي.
وقال كوري «لقد كافحنا حتى النهاية لكننا ارتكبنا أخطاء

منتخب لبنان يختتم مع�سكره الإعدادي

اختتم منتخب لبنان لكرة القدم،
األربعاء ،معسكره اإلعدادي المغلق،
في ب��ي��روت ،اس��ت��ع��دادا ً للمباراتين
الوديتين مع البحرين في المنامة
في  5شباط المقبل ،وأوزبكستان في
دبي في  14شباط المقبل.
وأف���اد ال��ج��ه��از الفني للمنتخب
بقيادة م��ي��ودراغ رادولوفيتش من
فترة توقف ال��دوري إلى تنظيم هذا
المعسكر القصير ،والذي كان الهدف
منه اإلطالع على مستويات مجموعة
من الالعبين الجدد.
وجاء المعسكر في إطار برنامج
اإلعداد للمرحلة المقبلة التي تشمل
خ���وض ال��م��ب��ارات��ي��ن أم����ام ك��وري��ا
الجنوبية وميانمار في  24و 29آذار
المقبل ،ضمن التصفيات المزدوجة
لكأسي العالم  2018وآسيا .2019

وك��ان المنتخب اختتم معسكره
على ملعب مجمع بئر حسن المهني،
ف��ي أج���واء شتوية ب���اردة ،وأج��رى
المدرب رادولوفيتش «تقسيمة» بين
الالعبين جاءت حماسية وجدية على
رغم طابعها التدريبي ،وذلك في ظل
سعي الالعبين إلى إثبات وجودهم
وتأكيد جدارتهم في الدفاع عن الوان
المنتخب.
وو ّزع رادولوفيتش الالعبين في
ه��ذه المباراة على فريقين «أحمر»
و»أبيض» ،وإنتهت بفوز «األحمر»
بثالثة أه��داف سجلها أحمد جلول
وعالء البابا ( ،)2في مقابل هدفين
لعباس ع��ط��وي (م��ن رك��ل��ة ج��زاء)
وحسين عواضة.
وأبدى رادولوفيتش ارتياحه لما
المعسكر مث ّمنا ً
طبّقه الالعبون خالل
ّ

أدائ��ه��م ف��ي ال��م��ب��اراة التي إعتبرها
«إختبارية ص��رف��ة» ،وأوض���ح لهم
أنه ومساعديَه سيق ّومون مجرياتها
تحضيرا ً للمرحلة المقبلة ،مشددا ً
على ض���رورة تفاعل الجميع في
مراكزهم الميدانية وحسن المحافظة
على الكرة في طلعاتهم ونقلهم لها.
وم�����ن ال���م���ق���رر أن ي��س��ت��دع��ي
رادولوفيتش الالعبين إلى التدريب
في األي��ام الثالثة األول��ى من شباط
المقبل ،تحضيرا ً لخوضهم لقاء وديا ً
أمام البحرين في المنامة الجمعة في
 5منه.
وم���ا ت����زال م��ش��ارك��ة ال�لاع��ب��ي��ن
المحترفين ف��ي ودي��ت��ي البحرين
وأوزبكستان غير مؤكدة ،وال سيما
أن المباراتين ليستا ضمن الــ»فيفا
داي».

الأوغندي كا�ساغا بدي ًال من حموي في ال�سالم

ويستند فيفا في ق��راره إلى البند الرئيس
المتعلق بحماية القاصرين في سياق االنتقاالت
الدولية ،أي المادة  19من «األنظمة حول انتقال
الالعبين».
وبحسب هذه المادة ،فإن االنتقاالت الدولية
لالعبين مسموحة فقط في حال كان عمر الالعب
يزيد عن  18سنة .لكن المادة نفسها تشير إلى
سماح االنتقاالت الدولية للقاصرين تحت ثالثة
ظروف محددة ،ويتم إقرار االستثناءات فقط
بعد تقييم «لجنة أوضاع الالعبين» الفرعية.
وترى اللجنة التأديبية أن حماية القاصرين
ف��ي إط��ار االن��ت��ق��االت ال��دول��ي��ة يعتبر مسألة

كثيرة ولم ننجح في تعويض غياب درايموند غرين».
أما مدرب غولدن ستايت المؤقت لوك والتون الذي يح ًل بدال ً
من ستيف كير الذي يتعافى من جراحة في ظهره فقال «يجب
االعتراف بأن الفريق المنافس لعب بطريقة جيدة .اما نحن فلم
نلعب أيضا ً بشراسة طوال المباراة».
يذكر أن غولدن ستايت يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي بأقل
المسجل باسم شيكاغو بولز
عدد من الهزائم في الدور العادي
ّ
واسطورته مايكل جوردان موسم  1996-1995عندما حقق 72
انتصارا ً مقابل  10هزائم.
سجل الفريقين
وللمفارقة ،فإنه بعد مرور  39مباراة ،يبدو ّ
مماثالً بـ 39فوزا ً و 3هزائم.
وقاد كيفن دورانت فريقه اوكالهوما ثاندر إلى الفوز على داالس
مافريكس  89-108بتسجيله  29نقطة.
خاض داالس المباراة في غياب خمسة العبين أساسيين بعد
الجهد الكبير الذي بذله الفريق في الوقت اإلضافي ضد كليفالند
كافالييرز.
 10االف نقطة لهاردن
ورفع جيمس هاردن رصيده الى  10االف نقطة في الدوري

أنهى منتخب لبنان لكرة اليد كافة استعداداته للبطولة
اآلسيوية السابعة عشرة للرجال ،التي تستضيفها
البحرين ،والمؤهلة إلى بطولة العالم للعبة ،التي ستقام
في فرنسا في كانون الثاني .2017
وغ��ادرت بعثة لبنان إلى المنامة أمس للمشاركة في
البطولة ،التي تنطلق اليوم وتستمر حتى  28كانون
الثاني الحالي.
ويشارك في البطولة  11دولة (بعد انسحاب مكاو)
قسمت على مجموعتين تضم األولى قطر وكوريا الجنوبية
وعمان واليابان وسورية ،في حين تضم الثانية لبنان
وايران واالمارات والسعودية والصين والدولة المضيفة
البحرين .وكانت البطولة مقررة في اإلم��ارات في شباط
المقبل ،لكنها اعتذرت عن استضافتها.
وتسعى اليد اللبنانية لتحقيق نتائج إيجابية ،بقيادة
المدير الفني الروماني ميرشا ميديفا ،وبمشاركة جميع
الالعبين المحليين والمحترفين ،وخصوصا ً أن البطولة
تأتي بعد غياب ست سنوات عن البطولة اإلقليمية.
ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم المنتخبان اللذان
يحتالن المركزين االول والثاني من كل مجموعة ،إضافة
إلى قطر بصفتها حاملة اللقب.
وينطلق الدور األول اليوم ،وربع النهائي في  25كانون

الثاني الجاري ،ونصف النهائي في  26منه ،ثم تقام المراكز
من  5إلى  11ابتدا ًء من األربعاء  27الحالي ،على أن تختتم
البطولة بالمباراة النهائية ويسبقها لقاء المركزين الثالث
والرابع الخميس  28كانون الثاني.
وشكل االتحاد البعثة المتوجهة إلى المنامة ،وهي
مؤلفة م��ن نائب رئيس االت��ح��اد احمد دروي���ش رئيسا ً
للبعثة ،والروماني ميرشا ميديفا مدرباً ،وفيليب تامر
مديرا ً للمنتخب ،وحمزة عطوي معالجا ً فيزيائياً ،ومن
الالعبين سامي همدر وحسين صقر وعمر محمد طرابلسي
واحمد مرتضى واحمد شاهين وماهر همدر وحسين موسى
وميسم الحركة وحسن صقر ومحمد صالح وجميل قصير
ومحمد نوري وستيفان ميلسكوفيتش وميمانجا بوجيفيك
ونيكوال ميتروفيتش وايروس جفديك ورادوج كوفازيفيك.
وهنا برنامج مباريات المنتخب اللبناني:
الجمعة  15كانون الثاني :لبنان – البحرين (الساعة
 19:00بتوقيت البحرين)
االحد  17كانون الثاني :لبنان – ايران ()17:00
ال��ث�لاث��اء  19ك��ان��ون ال��ث��ان��ي :لبنان – السعودية
()17:00
الخميس  21كانون الثاني :لبنان – االمارات ()17:00
السبت  23كانون الثاني :لبنان – الصين (.)17:00

الس بالماس  -إيبار

على ملعب غران كاناريا ،فاز الس
بالماس على ضيفه إي��ب��ار بنفس
نتيجة الذهاب  .2-3وتقدم صاحب
األرض بالنيران الصديقة بعدما حول
دافيد يونكا كرة الى مرماه بطريق
الخطأ (.)43
وف��ي الشوط الثاني ،أدرك إيبار
التعادل بعدما نفذ ساوول بيرحون
ركلة ح��رة وأرس���ل ك��رة بينية إلى
بورخا إيكيزا ال��ذي أودعها الشباك
(.)52
وتقدم الفريق الزائر بعد دقيقة
واح���دة م��ن مجهود ف���ردي ق��ام به
سيرخي أنريك (.)53
ولم ييأس الفريق المحلي ،وأدرك
التعادل إثر تمريرة من الغاني مبارك
واكاسو إلى مومو تابعها في المرمى
من مسافة قريبة (.)59
واكد دافيد غارسيا تفوق صاحب
األرض بالهدف الثالث عنما تابع في
الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية
(.)83
وك��ان إشبيلية وميرانديس من
الدرجة الثانية أول المتأهلين إلى
ربع النهائي على حساب ريال بيتيس
وديبورتيفو ال كورونيا.

فيفا يحرم قط َب ْي مدريد من التعاقدات لمدة �سنة
ل��ن يتمكن ري��ال م��دري��د اإلسباني وج��اره
أتلتيكو من إجراء أي تعاقدات لمدة سنة بسبب
مخالفتهما قواعد انتقاالت الالعبين القاصرين
بحسب ما ذكر االتحاد الدولي للعبة أمس.
وجاء في بيان فيفا« :وافقت اللجنة التأديبية
ف��ي فيفا على معاقبة ن��ادي��ي ري���ال مدريد
وأتلتيكو مدريد اإلسبانيين بسبب انتهاكات
متعلقة باالنتقاالت الدولية وتسجيل الالعبين
تحت  18سنة».
وأض��اف« :لقد انتهك الناديان أحكام عدّة
بشأن االنتقاالت الدولية والتسجيل األ ّول
لالعبين القاصرين ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أحكام
عدة أخرى ذات صلة ،في ما يتعلق بتسجيل
ومشاركة بعض الالعبين في المسابقات».
وتابع« :سيواجه الناديان عقوبة بمنعهما
من تسجيل أي العب على الصعيدين الوطني
وال��دول��ي ف��ي فترتي التسجيل المقبلتين،
لمخالفتهما ال��م��واد  19 ،9 ،5و 19مكررة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى الملحقين  2و 3م��ن النظام
األساسي لوضع وانتقاالت الالعبين».
ويبدأ اإليقاف في تموز المقبل حتى كانون
الثاني .2017
وغ��رم االتحاد الدولي أتلتيكو بمبلغ 900
ألف فرنك سويسري ( 820ألف يورو) وريال
 360ألف فرنك ( 330ألف يورو).
ورأى بيان فيفا أن حظر التعاقدات لن يؤثر
على فترة التسجيالت الحالية ،نظرا ً النطالقها
قبل إخطار هذا القرار الذي ال ينطبق على كرة
السيدات ،كرة الصاالت والكرة الشاطئية ،كما
ال يشمل تسريح الالعبين.
وهكذا يتجرع ريال وأتليتكو من نفس كأس
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االميركي بتسجيله  27نقطة لفريقه هيوستن روكتس في سلة
مينيسوتا تمبروولفز ليخرج فائزا ً .104-107
وأضاف هاردن أيضا ً  11تمريرة حاسمة في حين اضاف زميله
دوايت هاورد  15نقطة و 10متابعات.
وتغلّب لوس انجليس كليبرز على ميامي هيت  90-104على
الرغم من غياب دي اندريه ج��وردان إلصابته بالتهاب رئوي
حاد.
وهي المرة األولى التي يغيب فيها جوردان عن مباريات فريقه
بعد أن خاض في صفوفه  360مباراة على التوالي وتحديدا ً منذ
 23آذار  2011وهي أطول سلسلة لالعب معاصر في الدوري
المحلي.
وفي المباريات األخ��رى ،فاز بوسطن سلتيكس على انديانا
بيسرز  ،94-103ول��وس انجليس كليبرز على ميامي هيت
 ،90-104وبروكلين نتس على نيويورك نيكس ،104-110
وبورتالند ترايل باليزرز على يوتا جاز  ،85-99ونيو اورليانز
على ساكرامنتو كينغز  ،97-109وتشارلوت هونتس على
اتالنتا هوكس  ،84-107وواشنطن وي��زاردز على ميلووكي
باكس .101-106

قرر فريق السالم زغرتا عاشر ال��دوري اللبناني لكرة
القدم ،التعاقد مع الظهير األيسر األوغندي ريتشارد كاساغا،
بدال ً من السوري إسراء حموية ،وذلك في فترة االنتقاالت
الشتوية الفاصلة ما بين ذهاب الدوري اللبناني وإيابه.
وم��ن المنتظر أن يلتحق كاساغا ( 23سنة) بفريق
السالم ،في األيام القليلة المقبلة ،لتوقيع العقد رسمياً.
وسبق لكاساغا أن داف��ع عن أل��وان السالم الموسم
الماضي ،حين خاض الفريق الشمالي منافسات كأس
االتحاد اآلسيوي.
وينتظر فريق السالم وص��ول مدربه ال��س��وري أنس
مخلوف من إجازته في سورية ،نهاية األسبوع الحالي،

إلطالق استعداداته لكأس لبنان حيث سيخوض مواجهة
قوية مع النجمة في دور الــ.16
من جهة ثانية ،ضم نادي السالم إلى صفوفه فريقه
ل�لآم��ال (ال��ع��م��ال ط��راب��ل��س) مهاجم األن��ص��ار السابق
النيجيري أبيدي برينس ،ليكون األجنبي الثاني بعد
المدافع السنغالي عبدو الي.
ويعتبر فريق العمال طرابلس ،الذي يخوض منافسات
القسم الثاني ،بمثابة ردي��ف للسالم حيث يلعب فيه
ناشئو السالم وشبابه ،من االحتياطيين ،لكسب الخبرة
واالحتكاك ،قبل ضم المتألقين منهم إلى الفريق األول
للسالم زغرتا.

الم�صري محمد النني ينتقل �إلى �آر�سنال
أع��ل��ن ن���ادي آرس��ن��ال اإلنكليزي
رسميا ً ضمه نجم المنتخب المصري
محمد النني قادما من ن��ادي بازل
السويسري ،وقد أتم النادي اللندني
االتفاق يوم أمس األربعاء وأعلن ذلك
صباح أمس الخميس.
وك���ان محمد النني ال���ذي تالق
ف��ي صفوف ب��ازل السويسري منذ
انتقاله إليه في العام  2013قادما
من المقاولون العرب ،وقد توج النني
بلقب الدوري السويسري ( 3مرات)،
وخ��اض معه  91مباراة في بطولة
ال��دوري سجل فيها  5أه��داف ،و12
مباراة في بطولة الكأس ،و 11مباراة
في بطولة دوري أبطال أوروبا و19
مباراة في بطولة ال��دوري األوروبي
وسجل فيها هدفين.

وعلى صعيد المنتخبات المصرية،
فقد ش��ارك النني ف��ي ك��اس العالم
تحت  20سنة كولومبيا 2011
 FIFAودورة األلعاب األولمبية لندن
 ،2012كما يعد أحد العناصر المهمة
في صفوف المنتخب المصري األول
حيث يخوض معه حاليا تصفيات
ك��اس العالم المؤهلة إل��ى روسيا
 FIFA 2018وقد سجل أحد أهداف
مصر في مرمى تشاد في إياب الدور
الثاني من التصفيات.
وفي أول تصريحات النني للموقع
الرسمي لنادي آرسنال ق��ال« :هذا
ش��ع��ور ال ي��وص��ف ب���أن أك����ون مع
آرسنال ،وأنا سعيد حقاً .آرسنال هو
أحد الفرق الكبيرة في العالم ،وأنا
حريص جدا ً على المشاركة بإيجابية

إن شاء الله ،وتقديم أفضل ما لدي
للفريق ولنفسي».
مضيفاً« :آرس��ن��ال أح��د األن��دي��ة
ال��ذي يتمتع بمساندة ومراقبة من
كل الجماهير ،وأن سعيد للتواجد في
هذه األج��واء .المدرب آرسين فينغر
يحظى باحترام كبير وهو واحد من
أفضل المدربين في العالم .إنه لشرف
لي أن أتدرب وألعب تحت إمرته».
وت���وج���ه ل��ل��ج��م��ه��ور ال��ع��اش��ق
لآلرسنال قائالً« :ربما لم تشاهدوا
الكثير من المباريات التي لعبتها من
قبل ولكن أعدكم بأنني سوف أقدم
مساهمات إيجابية مع الفريق .وأنا
سأعمل مع الجميع نحو هدف الفوز
بلقب ال��دوري والكأس هذا الموسم،
وكذلك دوري أبطال أوروبا».

دجوكوفيت�ش و�سيرينا في ريادة ت�صنيف التن�س
كما ك��ان م��ن��ت��ظ��راً ...اح��ت � ّل ثنائي
ال���ري���ادة ف��ي ع��ال��م ال��ت��ن��س بشقيه
الرجالي والنسائي ،صدارة التصنيف
في بطولة أستراليا المفتوحة .وص ّنف
ال��ص��رب��ي ن��وف��اك دجوكوفيتش في
المركز األول لدى الرجال واألميركية
سيرينا ويليامس في فئة السيدات
ضمن بطولة أستراليا المفتوحة لكرة
المضرب ،أولى بطوالت الغراند سالم،
التي تنطلق االثنين المقبل على مالعب
ملبورن .وت ّوج دجوكوفيتش وسيرينا
بطلين في أستراليا العام الماضي،
الصربي بتغلبه على البريطاني أندي
موراي في المباراة النهائية ،واألميركية

بفوزها على الروسية ماريا شارابوفا.
ويسعى دجوكوفيتش إل��ى لقبه
السادس في ملبورن ،في حين تبحث
ويليامس التي تعاني من إصابة في
ركبتها عن لقبها السابع .وجاء موراي،
الذي خسر أربع نهائيات في أستراليا
منها ثالثة أم��ام دجوكوفيتش ،ثانيا ً
في التصنيف أمام السويسري روجيه
فيدرر حامل الرقم القياسي في ألقاب
الغراند سالم ( 17لقباً).
وص���� ّن����ف ال���س���وي���س���ري اآلخ����ر
ستانيسالس فافرينكا بطل 2014
رابعا ً أمام اإلسباني رافاييل نادال.
وفاز فافرينكا باللقب في  2014على

حساب ن��ادال بالذات ال��ذي عانى في
المباراة من آالم في الظهر.
وص ّنفت الرومانية سيمونا هاليب
ث��ان��ي��ة خ��ل��ف س��ي��ري��ن��ا ،واإلس��ب��ان��ي��ة
غاربيني موغوروزا ثالثة والبولندية
أنييسكا رادفانسكا رابعة وشارابوفا
بطلة  2008خامسة.
وتغيبت التشيكية لوسي سافاروفا
التاسعة عالميا ً عن البطولة بسبب
معاناتها من التهاب جرثومي ،وأيضا ً
اإليطالية فالفيا بينيتا الثامنة عالميا ً
بعد اعتزالها اللعب عقب فوزها ببطولة
فالشينغ م��ي��دوز األم��ي��رك��ي��ة ال��ع��ام
الماضي.

