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دوري �أبطال �أوروبا

قمة نارية بين بر�شلونة و�آر�سنال...
وهجوم بايرن ي�سعى �إلى �سحق دفاع يوفنتو�س ال�صلب
ل��م يصمد الكثير م��ن المنافسين
أمام التألق التهديفي لتوماس مولر،
وروب����رت ليفاندوفسكي م��ع بايرن
ميونيخ األلماني ه��ذا الموسم ،لكن
يجب على الثنائي بذل المزيد من الجهد
الخ��ت��راق ال��دف��اع الصلب ليوفنتوس
اإليطالي اليوم في دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم.
وس����ج����ل م����ول����ر وال���ب���ول���ن���دي
ليفاندوفسكي  56هدفا ً فيما بينهما
بالمسابقات كافة ه��ذا الموسم ،لكن
يوفنتوس حافظ على شباكه نظيفة في
تسع مباريات متتالية قبل استضافة
لقاء الذهاب بدور الستة عشر اليوم.
وه��ذا أح��د األس��ب��اب العديدة التي
ستضفي ال��م��زي��د م��ن اإلث�����ارة على
المواجهة بين بطلي ألمانيا وإيطاليا.
ول���م يخسر ال��ف��ري��ق��ان ف��ي جميع
المسابقات ه��ذا الموسم منذ أوائ��ل
كانون األول الماضي ،كما حقق كل
منهما تسعة انتصارات وتعادل مرة
واحدة في آخر عشر مباريات.
وخسر بايرن مرتين فقط في الموسم
الحالي وهو األخير تحت قيادة المدرب
اإلسباني بيب غوارديوال ،وجاءت آخر
هزيمة أم��ام بروسيا مونشنجالدباخ
في الخامس من ديسمبر كانون األول،
بينما خسر يوفنتوس للمرة األخيرة في
دوري األبطال وكانت بنتيجة 1-صفر
على ملعب إشبيلية في الثامن من نفس
الشهر.
وبعدما ساعد يوفنتوس في التتويج
ب���ال���دوري اإلي��ط��ال��ي أرب��ع��ة م��واس��م
متتالية ،سيعود العب الوسط التشيلي
أرتورو فيدال لمواجهة ناديه السابق،
كما سيحظى المهاجم الكرواتي ماريو
مانزوكيتش بفرصة للقاء زمالئه
السابقين في بايرن.
وق����ال أن���دري���ا ب����ارزال����ي م��داف��ع
يوفنتوس« :نعلم أن بايرن أحد أفضل
ثالثة فرق في العالم لكن سنلعب على
أرضنا وسيمنحنا استاد يوفنتوس
دفعة حقيقية ...كل فريق لديه نقاط
ضعف ومهمتنا هي اكتشافها».
وتعهد فيدال بالفعل بعدم االحتفال
إذا ه��ز ش��ب��اك ن��ادي��ه السابق وأبلغ
صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» ،أنه
يتطلع لمواجهة زميله القديم بول
بوجبا في خط الوسط.
وتقابل الفريقان للمرة األخيرة في

دور الثمانية لنفس المسابقة قبل ثالث
سنوات عندما فاز بايرن 2-صفر ذهابا ً
وإياباً.
ومنذ الهزيمة في لقاء اإلي��اب أمام
ب��اي��رن ل��م يخسر يوفنتوس ف��ي 16
م��ب��اراة أوروب��ي��ة على أرض��ه .وحقق
يوفنتوس انتصارين فقط في ثماني
مواجهات مع بايرن وجاء فوزه األخير
على منافسه األلماني في .2005
ولخص ميروسالف كلوسه المهاجم
السابق لبايرن الصعوبات التي قد
يواجهها الفريق األلماني في إيطاليا.
وق��ال كلوسه ال��ذي يلعب حاليا ً في
ص��ف��وف الت��س��ي��و اإلي��ط��ال��ي« :أع��ل��م
من واق��ع خبرتي الشخصية أن��ه من
الصعب للغاية التسجيل في شباك
يوفنتوس».
وأضاف« :هذا فريق متماسك للغاية
ودفاعه منظم جدا ً حتى في حالة فقدان
الكرة ،كما يملك أيضا ً مهارات رائعة
في الوسط والهجوم» .وتابع« :ال يريد
المرء أن يتأخر بهدف أمام هذا المنافس
ألنه يجعل األمور أكثر صعوبة».

برشلونة يواجه آرسنال

في البطولة نفسها ،ينتظر عشاق
ومحبو ومتابعو بطولة دوري أبطال
أوروب����ا قمة م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل بين
ف��ري��ق برشلونة وآرس��ن��ال ف��ي إط��ار
الدور الستة عشر بطولة دوري أبطال
أوروب��ا هذا العام ،والجدير بالذكر أن
فريق برشلونة هو حامل لقب النسخة
السابقة بعد أن تمكن من تحقيق الفوز
على نظيره فريق يوفنتوس في ألمانيا
بثالثة أه��داف لهدف ،ويسعى فريق
برشلونة لالحتفاظ باللقب للمرة
الثانية على التوالي وهو ما لم يتمكن
فريق في العالم بالنسخة البطولة
الجديدة باالحتفاظ باللقب لمرات
عددية ومتتالية.
وتقابل الفريقان أرب��ع م��رات في
بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تمكن
النادي الكتلوني من الفوز في المرات
األربع على فريق المدفعجية.
وتأهل فريق برشلونة في المركز
األول عن المجموعة التي كانت تضم
ف��ري��ق ب��اي��رن ليفركوزن م��ن ألمانيا

توقفت البطولة العربية للكرة
الطائرة لألندية ،في نسختها رقم
 34أمس االثنين ،للراحة بعد أن
ان��ت��ه��ت جولتها ال��ث��ال��ث��ة ،وال��ت��ي
حقق خاللها منظم البطولة النجم
الساحلي فوزه الثالث على حساب
ن���ادي سموحة ال��م��ص��ري بثالثة
أش��واط نظيفة تفاصيلها (- 25
22و  16 25-و .)16 – 25
وي��ت��ص��در ال��ن��ج��م ال��س��اح��ل��ي
المجموعة األول��ى بـ 9نقاط ،وفي
ن��ف��س ال��م��ج��م��وع��ة ان���ه���زم أهلي
ط��راب��ل��س أم���ام ال��ج��ي��ش القطري
بثالثة أشواط لشوطين تفاصيلها:
( 20 - 25و 24 - 26و25 - 19
و 25 - 18و.)15 – 13
ول��ح��س��اب المجموعة الثانية
تمكن النادي الصفاقسي التونسي
م��ن تحقيق االنتصار الثاني له،
وال���ذي ج��اء على ح��س��اب األن���وار
اللبناني بنتيجة  0 - 3تفاصيلها
(-25( ،)14 25-( ،)19 - 25
 ،)19وفي نفس المجموعة تكبد
األهلي السعودي هزيمته الثانية
أمام صحار العماني بثالثة أشواط
لشوطين تفاصيلها25 - 23( :
و 25 - 20و 21 - 25و24 - 26

وفريق روما من إيطاليا وفريق باتي
بوريسوف من روسيا ،وحصد فريق
برشلونة النقاط دون هزيمة واحدة في
دور المجموعات ،وتعادل في مباراتين
فقط أمام فريق روما في إيطاليا وفريق
بايرن ليفركوزن في ألمانيا ،وتأهل
فريق روما عن المركز الثاني .
وتأهل فريق أرسنال عن المجموعة
في المرتبة الثانية في المجموعة التي
تضم كالً من بايرن ميونخ من ألمانيا
وفريق أولمبيا كوس اليوناني وفريق
دينامو زغرب الكرواتي ،وتمكن فريق
آرسنال من الصعود للدور الثمن نهائي
بعد أن تمكن في إحراز المركز الثاني في
المجموعة  .سوف تكون مباراة خاصة
بالنسبة للتشيلي اليكسس سانشيز
العب فريق برشلونة بالسابق والعب
فريق آرسنال الحالي وتجمع اليكسس
سانشيز صداقة قوية مع جميع العبي
فريق برشلونة األول ماعدا الالعبين
الجديد ،وحسب الصحف العالمية
عن المواجهة المرتقبة س��وف تكون
مواجهة خاصة بين اليكسس ونيمار
ألنهم ك��ان مقربين ج��دا ً م��ن بعضهم

البعض في برشلونة .
وأعلن المدير الفني لفريق برشلونة
اإلسباني لويس انريكي عن القائمة
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي م��ب��اراة ال��ف��ري��ق أم��ام
آرسنال والتي شهدت استبعاد المدافع
اإلس��ب��ان��ي ال��ش��اب م���ارك ب��ارت��را من
التشكيلة والبرازيلي دوغالس والالعب
رافينيا بسبب اإلصابة والالعب التركي
اردا ت��وران بسبب اإليقاف لتحصله
الموسم السابق على بطاقة صفراء .

قائمة الفريق التي سوف
تسافر إلى انكلترا

• ح����راس ال��م��رم��ي :ب���راف���و ،تير
شتيغن ،ماسيب
• خ��ط ال��دف��اع :جيريمى ماثيو،
خافيير ماسكيرانو ،جيرارد بيكيه،
توماس فيرمايلين ،جوردي البا ،دانى
الفيش ،اليكس فيدال ،ادريانو
• خ����ط ال����وس����ط :راك��ت��ي��ت��ش،
بوسكيتس ،انيستا ،سيرجو روبيرتو
• خ��ط ال��ه��ج��وم :ليونيل ميسي،
لويس سواريز ،نيمار ،منير الحدادي

بر�شلونة يُحكم قب�ضته على ال�صدارة ومان�ش�ستر �سيتي يودع الك�أ�س
وأحكم بروسيا دورتموند قبضته على المركز
الثاني ورفع الفارق إلى  15نقطة مع هيرتا برلين
صاحب المركز الثالث بعد فوزه 1-صفر على
ملعب باير ليفركوزن الذي يحتل المركز الرابع.
وتوقفت المباراة لفترة قصيرة بعدما رفض روجر
شميدت م��درب ليفركوزن الصعود للمدرجات
عندما طرده الحكم فليكس تسفاير لالعتراض.

أحكم برشلونة قبضته على ص��دارة دوري
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم بعد تعثر
أق��رب منافسيه وخ��رج مانشستر سيتي من
الدور الخامس لكأس االتحاد اإلنكليزي ،فيما ال
يزال بايرن ميونخ يحافظ على النتائج الجيدة
رغم األداء المتراجع.

الدوري اإلسباني

فاز برشلونة حامل اللقب وصاحب الصدارة
 1-2على ملعب الس بالماس ليرفع الفارق مع
أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى ثماني
نقاط بفضل هدف نيمار بينما هز لويس سواريز
الشباك للمرة  41هذا الموسم.
وتعادل أتليتيكو من دون أهداف مع ضيفه
فياريال كما تعادل جاره ريال مدريد  1-1على
ملعب ماالغا بعدما أضاع كريستيانو رونالدو
ركلة جزاء ليظل في المركز الثالث بفارق تسع
نقاط عن الصدارة.
وتفوق ماالغا في فترات كثيرة خالل اللقاء
على ريال مدريد الذي حالفه الحظ في الخروج
بنقطة لتقول وسائل إعالم إسبانية إن الفريق
خرج من سباق المنافس على اللقب مع تبقي
 13جولة على نهاية الدوري.
وافتتح رونالدو التسجيل لريال مدريد على
عكس سير اللقاء لكنه أهدر ركلة جزاء بعد قليل
ثم أدرك ماالجا التعادل عبر المدافع راؤول
ألبنتوسا في الشوط الثاني.

الدوري اإلنكليزي

أشرك مانشستر سيتي تشكيلة من الصف
الثاني ليخسر  1-5على ملعب تشيلسي في
الدور الخامس لكأس االتحاد اإلنكليزي بينما
تأهل وست هام يونايتد وكريستال باالس إلى
دور الثمانية.
وسيتقابل تشيلسي خ���ارج أرض���ه مع

الدوري اإليطالي

ت��ع��ادل يوفنتوس حامل اللقب وصاحب
الصدارة من دون أه��داف على ملعب بولونيا
ليتعثر بعد  15انتصارا ً متتاليا ً في الدوري لكنه
رفع الفارق إلى نقطتين مع نابولي.
وواصل فيورنتينا الذي يبتعد بأربع نقاط
عن نابولي في المركز الثالث مشوار المنافسة
على اللقب بعد فوزه  2-3على ملعب أتالنتا
بعدما جاءت جميع األه��داف في الربع األخير
من المباراة.

الدوري الفرنسي

إي��ف��رت��ون ف��ي ت��ك��رار ل��ن��ه��ائ��ي  2009بين
الفريقين.
وخ��رج توتنهام هوتسبير بعد هزيمته
1صفر أمام ضيفه باالس الذي يحل ضيفا ًفي الدور التالي على ريدينغ بعد فوز الفريق
المنتمي للدرجة الثانية  1-3على وست
بروميتش ألبيون من دوري األضواء.
وسيخوض آرس��ن��ال حامل اللقب مباراة
إعادة على ملعب هال سيتي المنتمي للدرجة
الثانية بعدما ت��ع��ادل م��ع ضيفه م��ن دون
أهداف.

الدوري األلماني

لم يقدم بايرن ميونيخ مستواه المعهود لكنه
حول تأخره ليفوز  1-3على ملعب دارمشتات
الصاعد حديثا ً لألضواء ويحافظ على موقعه
في الصدارة متقدما ً بثماني نقاط على أقرب
منافسيه.
وأحرز توماس مولر هدفين كما رفع روبرت
ليفاندوفسكي رصيده إلى  22هدفا ً في صدارة
قائمة هدافي الدوري ليحقق بايرن االنتصار 19
في  22مباراة بالمسابقة هذا الموسم.

أظهرالمهاجمالسويديزالتانإبراهيموفيتش
قدراته مرة أخرى ليقود باريس سان جيرمان
للفوز  1-4على ضيفه ستاد ريمس بعدما أحرز
هدفين وصنع مثلهما مع حامل اللقب الذي
يتصدر المسابقة متقدما ً بفارق  24نقطة على
أقرب منافسيه .وأكمل جريجوري فان دير فيل
وإدينسون كافاني رباعية سان جيرمان الذي
لم يخسر في آخر  36مباراة بالدوري ويملك 73
نقطة من  27لقاء .وفاز موناكو  1-3على ضيفه
تروا ليظل في المركز الثاني متقدما بثماني نقاط
على نيس الذي يحتل المركز الثالث بعد تعادله
بدون أهداف على ملعب بوردو.
ويأتي سانت إيتيان في المركز الرابع وله
 41نقطة مثل نيس بعد تعادله  1-1على ملعب
أولمبيك مارسيليا.

 MSNبر�شلونة يبحث عن  Mجديدة ...وي�سابق الأندية �إلى �ضم بوغبا
يبحث الثالثي الهجومي لفريق برشلونة اإلسباني ،األرجنتيني
ليونيل ميسي ،واألوروغ��وي��ان��ي لويس س��واري��ز ،والبرازيلي
نيمار ،الشهير بـ( )MSNعن إضافة حرف  Mجديد ليصبح
( )MSNMالموسم المقبل ،في حالة نجاح إدارة برشلونة في
التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز ،نجم وسط ليستر
سيتي متصدر الدوري اإلنكليزي.
وأكدت صحيفتا «ميرور» و»ديلي ميل» اإلنكليزيتان ،أن إدارة
برشلونة ترصد من  30إلى  40مليون يورو إلقناع نادي ليستر
سيتي بفسخ تعاقده مع محرز والموافقة على انتقاله للفريق
الكتالوني الموسم المقبل.
وذكر عدد من المواقع الرياضية الفرنسية نقالً عن الصحف
البريطانية ،أن برشلونة بطل الخماسية في  ،2015يسعى
إلى تدعيم صفوفه بصفقة من العيار الثقيل تتمثل في محرز،
وهو حرف  Mالجديد الذي سيضاف إلى المنظومة الهجومية
( )MSNنظرا ً إلى القيمة الكبيرة التي سيقدمها محرز للفريق
الكتالوني بفضل مهاراته العالية وسرعته الفائقة وتسديداته
الصاروخية وقدرته على التحول من الدفاع للهجوم ،وهو ما
يعكس تألقه الالفت في الدوري اإلنكليزي.
وسجل محرز ( 24سنة) ،حتى اآلن بالبريمييرليغ  14هدفاً،
كما صنع  10تمريرات حاسمة «أسست» ،ليقود فريقه ليستر
سيتي لصدارة الدوري اإلنكليزي خالل موسم استثائي للفريق
اإلنكليزي المتواضع ،ولالعب الجزائري الذي كان مغمورا ً قبل

بداية الموسم وأصبح من أبرز نجوم البريمييرليغ.

وأديداس تحسم صراع
ريال مدريد وبرشلونة

في إطار آخر ،قد تدفع الشركة األلمانية «أدي��داس» بالالعب
الفرنسي بول بوغبا إلى االنتقال من صفوف فريقه يوفنتوس
اإليطالي إلى ريال مدريد اإلسباني ،وليس منافسه برشلونة.
بول بوغبا وقع عقد رعاية من الشركة األلمانية ،لمدة 10

سنوات مقبلة ،مقابل  4ماليين يورو في الموسم الواحد ،ليصبح
أحد أكبر النجوم في أديداس.
ويدخل ريال مدريد في صراع شرس لضم الفرنسي األسمر مع
أندية برشلونة اإلسباني ومانشستر سيتي اإلنكليزي وباريس
سان جيرمان الفرنسي وهي األندية التي ستعرض الكثير من
األموال لمحاولة ضم الالعب الصيف المقبل.
لكن هذه األندية ترعاها -وعلى عكس ريال مدريد -شركة
نايك ،المنافس الرئيسي ألديداس.
انتقال بوغبا إلى مدريد بدأ يأخذ منحنى أكثر جدية خصوصا ً
أن الصفقة ل��م تعد فنية وحسب ب��ل واقتصادية وتجارية
وتسويقية أيضاً.
ورغم هذا الجانب الذي يدعم موقف ريال مدريد فإنه ليس
أمرا ً حاسما ً فمثالً كريستيانو رونالدو ترعاه «نايكي» على عكس
ناديه ريال مدريد ،وليونيل ميسي يرتدي «أديداس» على عكس
ناديه برشلونة.
ريال مدريد لديه ميزة أخرى غير الشركة الراعية ،فالمدرب
زين الدين زيدان هو المثل األعلى لبوغبا ،ويلعب في يوفنتوس
الفريق الذي أبدع فيه «زيزو» قبل رحيله إلى ريال مدريد حين
كان العباً.
العائق الوحيد اآلن هو وكيل أعمال الالعب والذي ال يبدو أنه
متشجع لهذه الخطوة ،على عكس المدرب زيدان الذي طلب من
فلورنتينو بيريز ضم بوغبا وأكد حاجته إلى العب في إمكاناته.

و.)15 – 10
ويتصدر الصفاقسي المجموعة
الثانية بـ 6نقاط ويحتل األن��وار
اللبناني المركز الثاني بـ 3نقاط
وصحار العماني في المركز الثالث
ب��ن��ق��ط��ت��ي��ن ،ف��ي��م��ا ي��وج��د األه��ل��ي
السعودي في المركز الرابع واألخير
بنقطة وحيدة.
وفي المجموعة الثالثة فاز الريان
القطري على الزهراء اللبناني بثالثة
أشواط نظيفة تفاصيلها (23 - 25

و 23 - 25و ،)21 - 25وفاز النصر
البحريني على وادي موسى األردني
بثالثة أشواط نظيفة تفاصيلها (25
  16و 17 - 25و.)15 – 25وفي المجموعة الرابعة انتصر
السويحلي الليبي على االتحاد
ال��س��ع��ودي بثالثة أش���واط لصفر
تفاصيلها ( 19 - 25و17 - 25
و ،)22 - 25وي��ت��ص��در الفريق
الليبي صدارة هذه المجموعة بـ3
نقاط.

بالتر :تنظيم ك�أ�س العالم 2022
ل�صاحب النفوذ ال�سيا�سي الأعلى
ادع���ى ال��س��وي��س��ري سيب بالتر
رئ��ي��س ات��ح��اد ك���رة ال��ق��دم (فيفا)
السابق ،والمتهم بجملة من التهم
المتعلقة بالفساد ،أن قطر حصلت
ع��ل��ى تنظيم ك���أس ال��ع��ال��م 2022
بسبب نفوذها السياسي.
وق�����ال ل��ص��ح��ي��ف��ة «ال��ت��اي��م��ز»
البريطانية« :الرئيس الفرنسي آنذاك،
نيكوال ساركوزي ،طلب من بالتيني أال
يصوت لمصلحة استضافة الواليات
المتحدة في بطولة  ».2022وأضاف:
«ال أحد يستطيع شراء كأس العالم.
ب��ل ي��ذه��ب ح��ق التنظيم إل��ى حيث
يوجد النفوذ السياسي األعلى».
وأك��د بالتر أن بالتيني اتصل به
قائالً« :اجتمعت مع رئيس الدولة،
وصوتي لن يذهب لألميركيين».
واستطرد بالتر موضحاً« :لم يكن
تنظيم قطر لكأس العالم مدبراً ،وال
يمكن ألح��د أن يشتري حق تنظيم
كأس العالم».
يذكر أن بالتر موقوف عن ممارسة
أي ن��ش��اط ري��اض��ي ل��م��دة ثماني
س��ن��وات ،لالشتباه ف��ي دف��ع 1.3
مليون جنيه استرليني «بصورة غير
قانونية» إلى ميشيل بالتيني رئيس
االتحاد األوروبي الموقوف أيضاً.

انتخابات الفيفا

في إط��ار آخ��ر ،وح��ول انتخابات
الفيفا المقرر إجراؤها في  26من شهر
شباط الحالي ،اعتبر السويسري
جاني إنفانتينو ،أح��د المرشحين
لخالفة مواطنه جوزيف بالتر في
رئاسة االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) أن الوقت ليس لالتفاقات قبل
االنتخابات المقررة الجمعة المقبل
في زيوريخ.
وق��ال إنفانتينو ( 45سنة) في
م��ق��اب��ل��ة م��ع صحيفة «ل���و ماتين
ديمانش» السويسرية األسبوعية
ونشرت أم��س األح��د« :الوقت ليس
لالتفاقات .األمر غير مطروح .هناك
حملة يتعيّن القيام بها من أجل كرة
القدم».
وت��اب��ع األم��ي��ن ال��ع��ام لالتحاد
االوروب�����ي« :أع��ت��ق��د أن انتخابات

ديمقراطية أم��ر أساسي لمصداقية
الفيفا كمؤسسة .يجب أن يكون
على رأس الفيفا رئيس شرعي عبر
االنتخابات» .واعتبر أن «مؤتمرا ً
النتخاب الرئيس هو كنهائي كأس
العالم :يجب الفوز به».
ويتنافس إنفانتينو في انتخابات
الرئاسة مع البحريني الشيخ سلمان
بن ابراهيم آل خليفة ،واألردني األمير
علي بن الحسين ،والفرنسي جيروم
شامباني والجنوب أفريقي طوكيو
سيكسويل.
ورشح االتحاد األوروبي إنفانتينو
ف��ي ال��ي��وم األخ��ي��ر م��ن مهلة تقديم
طلبات الترشيح ف��ي  26تشرين
األول الماضي بسبب إيقاف رئيسه
الفرنسي ميشال بالتيني بسبب
دفعة «مشبوهة» تلقاها من بالتر
عام  2011عن عمل استشاري قام به
لمصلحة الفيفا بين  1999و2002
بعقد شفهي.
وعمل إنفانتينو مع بالتيني لمدة
تسع س��ن��وات ،وع� ّب��ر ع��ن «تقديره
له» ،مؤكدا ً «أنه يدعمني من الناحية
األخالقية» ،مضيفاً« :أنه يركز على

ال��دف��اع ع��ن نفسه وأن���ا أرك���ز على
حملتي».
وتجرى انتخابات رئاسة الفيفا
بعد أقل من عام على الزلزال الذي
ضرب أهم منظمة كروية في العالم،
إذ أن القضاء السويسري اعتقل في
 27ايار الماضي عددا ً من المسؤولين
الكرويين البارزين بطلب من القضاء
األم��ي��رك��ي بتهم ال��ف��س��اد وتبييض
األم������وال ،وذل����ك ق��ب��ل ي��وم��ي��ن من
االنتخابات التي فاز فيها بالتر بوالية
خامسة على التوالي على حساب
األمير علي.
وت��ك��رر مشهد االع��ت��ق��االت قبيل
انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية
للفيفا للموافقة على اإلص�لاح��ات
وتثبيت موعد االنتخابات أواخ��ر
تشرين األول الماضي.
واضطر بالتر ال��ى االستقالة من
منصبه تحت وطأة فضائح الفساد
المتتالية بعد أربعة أيام فقط على
إع��ادة انتخابه ،قبل أن يتم إيقافه
الحقا ً مع بالتيني ال��ذي ك��ان أقوى
المرشحين لخالفته.

الفيفا يوقف ماكودي مجدد ًا
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن لجنة القيم
التابعة له عاقبت التايالندي وراوي ماكودي العضو
السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا باإليقاف لمدة ثالثة
أشهر لعدم التزامه بإيقاف سابق.
وكانت لجنة القيم عاقبت ماكودي الرئيس السابق
لالتحاد التايالندي لكرة القدم باإليقاف لمدة ثالثة أشهر
في تشرين األول الماضي وحظرت عليه ممارسة أي
نشاط يتعلق باللعبة الشعبية خالل مدة اإليقاف.

وق��ال الفيفا في بيان أم��س« :وج��دت لجنة القيم أن
السيد ماكودي ال يزال طرفا ً في أنشطة االتحاد التايالندي
لكرة القدم خالل هذه الفترة .ومن ثم فقد قررت إيقافه
عقابا ً على مشاركته في أنشطة تتعلق بكرة القدم على
المستويين الوطني والدولي لمدة ثالثة أشهر».
كما فرضت لجنة القيم على ماكودي غرامة مالية
بقيمة ث�لاث��ة آالف ف��رن��ك س��وي��س��ري ووج��ه��ت إليه
تحذيراً.

ديوكوفيت�ش يحافظ على القمة وفيرير
يتراجع في الت�صنيف العالمي لالعبي التن�س
ص����درت ص��ب��اح أم���س القائمة
الجديدة للتصنيف العالمي لالعبي
والعبات التنس المحترفين.
وواص��������ل ال���ص���رب���ي ن���وف���اك
دي��وك��وف��ي��ت��ش ت��رب��ع��ه ع��ل��ى قمة
التصنيف العالمي لالعبي التنس
المحترفين ،فيما ظ��ل البريطاني
أندي موراي في المركز الثاني يليه
السويسري روجر فيدرر في المركز
الثالث دون تغيير أيضا.
وي���ب���ل���غ ال����رص����ي����د ال���ح���ال���ي
لديوكوفيتش  16790نقطة بينما
يبلغ رصيد موراي  8855نقطة.
وحافظ السويسري ستانيسالس
فافرينكا على موقعه ف��ي المركز
الرابع بينما جاء االسباني رفائيل
نادال في المركز الخامس تماما كما
كان في القائمة الماضية.

وتقدم الياباني كي نيشيكوري إلى
المركز السادس بعد أن كان سابعا
في القائمة السالفة ت�لاه التشيكي
توماس برديتش ال��ذي تقدم مركزا ً
وحيدا ً أيضاً.
وت��راج��ع اإلسباني ديفيد فيرير
مركزين ليحتل المركز الثامن بينما
ظل الفرنسيان جو ويلفريد تسونجا
وري��ش��ار جاسكيه ف��ي المركزين
التاسع والعاشر في الترتيب من دون
تغيير.
وع��ل��ى ال��ج��ان��ب اآلخ����ر ،ال ت��زال
األميركية المخضرمة سيرينا وليامز
تنفرد ب��ص��دارة قائمة التصنيف
الدولي لالعبات التنس المحترفات.
وبلغ رصيد وليامز  9245نقطة
ف��ي ح��ي��ن ي��ب��ل��غ رص��ي��د األل��م��ان��ي��ة
أنجليكه كيربر صاحبة المركز الثاني

من دون تغيير  5700نقطة.
وص��ع��دت البولندية أجنيشكا
رادف��ان��س��ك��ا م��رك��زا ً وح��ي��دا ً لتحتل
المركز الثالث في القائمة الجديدة
في حين تراجعت الرومانية سيمونا
هاليب بواقع مركز واحد أيضا ً لتحتل
المركز الرابع.
ومن دون تغيير جاءت اإلسبانية
ج��ارب��ي��ن م���وج���وروزا ب�لان��ك��و في
المركز الخامس متقدمة مباشرة على
الروسية ماريا شارابوفا.
وتقدمت اإليطالية س��ارة إيراني
خمسة مراكز لتحتل المركز  17بعد
تتوجيها في وقت سابق من األسبوع
الحالي بلقب بطولة دبي.
كما ص��ع��دت اإلي��ط��ال��ي��ة روب��رت��ا
فينشي ثالثة مراكز لتحتل المركز
العاشر في القائمة الجديدة.

