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رغم المعوقات التي تقف في طريق عمله...
�إنفانتينو يطمح �إلى تطوير كرة القدم
أكد الرئيس الجديد لالتحاد الدولي لكرة القدم
السويسري جاني إنفانتينو بعد انتخابه لهذا
المنصب خلفا ً لمواطنه المستقيل جوزيف بالتر
أن ترميم صورة الفيفا وسمعة االتحاد الدولي
وتطوير كرة القدم هما من أبرز أهدافه.
وقال الرئيس الجديد لالتحاد الدولي لكرة
القدم« :في عام  ،2020أريد أن أرى تطورا ً كبيرا ً
في كرة القدم في كل أنحاء العالم ،في كل البلدان،
وأريد أن أرى أعماال ً ملموسة يقوم بها الفيفا وكل
اتحاد وطني في ما يتعلق بتنمية كرة القدم».
وتوجه إنفانتينو الى الشركاء التجاريين
للفيفا والرعاة وناقلي المباريات ،ودعاهم الى
استعادة الثقة باالتحاد الدولي ،مشيرا ً الى أنه
سيختا ُر أمينا ً عاما ً غير أوروبي.

استياء الالعبين

وتسببت المشاكل التي ضربت الفيفا في
إخفاق المنظمة في إب��رام عقود رعاية جديدة
وتواجه عجزا ً بلغ  108مليون دوالر في 2015
طبقا ً لسوكيتو ب��ات��ل عضو لجنة االمتثال
والمراجعة المستقلة.
وقال باتل إن هناك عجزا ً يبلغ  530مليون
دوالر بين اإليرادات المتوقعة والعقود الفعلية
الموقعة حتى اآلن للفترة بين  2015و.2018
وسيتعين على إنفانتينو الوفاء بالتعهدات
السخية بزيادة الدعم لالتحادات  209األعضاء
في الفيفا والتي قطعها على نفسه أثناء حملته
االنتخابية.
وعن ذلك قال المسؤول السويسري« :يتعين
استعادة ثقة الرعاة في الفيفا .لو نجحنا في
تحقيق ذلك ستزيد اإليرادات ولن يشعر االتحاد
الدولي بالقلق على مستقبله» .وتابع« :أتمتع
بخبرة كبيرة في هذا المجال .من واقع خبرتي لم
يتعرض االتحاد األوروبي لإلفالس في أي فترة
بل على العكس زادت اإليرادات».

النجمة و�صيف ًا للمرة الأولى في الدوري اللبناني
فرصة ثانية

وكانت ه��ذه الفرصة هي الثانية للمنطقة
العربية للفوز برئاسة الفيفا بعد أن خسر األمير
علي أمام سيب بالتر ( 133صوتا ً مقابل )73
في انتخابات أيار الماضي عندما أعلن الشيخ
سلمان مساندته للمسؤول السويسري.
لكن بالتر الذي تولى رئاسة الفيفا في 1998
أعلن بعد ذلك بأربعة أي��ام أنه سيتنازل عن
منصبه ثم أوقفته لجنة القيم من ممارسة أي
نشاط متعلق بكرة القدم لثماني سنوات ،قبل أن
تقرر لجنة االستئناف في الفيفا تقليص العقوية
إلى ست سنوات.

اآلغا يغ ّرد

المطلوب استعادة الثقة بالفيفا...

وسيدشن جياني إنفانتينو أول أي��ام عمله
كرئيس جديد لالتحاد الدولي اليوم االثنين
بالمشاركة في مباراة لكرة القدم مع موظفي
الفيفا ال��ذي ال ي��زال يترنح من أس��وأ أزم��ة عبر
تاريخه.
وتجسد المباراة فكرة عودة الفيفا إلى اهتمامه
وتركيزه األول وه��و ك��رة القدم وه��ي أولوية
ضاعت وسط فضائح فساد طالت مسؤولين
بارزين في المنظمة الدولية وتسببت في إيقاف
الرئيس السابق سيب بالتر لست سنوات.
وعندما يدخل إنفانتينو مكتب الرئيس في مقر
الفيفا في زوريخ سيتعين عليه التعامل سريعا ً
مع مشاكل مالية وإدارية والعمل على استعادة
ثقة الرعاة والعاملين في المؤسسة الذين نالت
المشاكل األخيرة من حماسهم وكذلك األندية
والالعبين الذين شعروا بخيبة أمل شديدة لما
جرى.
وسيتعين على األمين العام السابق لالتحاد
األوروبي أيضا ً إزالة أي شكوك حول أنه انتخب
للدفاع عن مصالح قارته.
ويواجه مسؤولون في الفيفا تحقيقات جنائية
في الواليات المتحدة وسويسرا لكنها أمور تأتي
في خلفية المشهد أكثر منها مصدر قلق فوري
للمسؤول السويسري.
وستكون م��ن أول��ى مهام الرئيس الجديد
تعيين أمين عام إلدارة الشؤون اليومية وهو
منصب أش��ار إنفانتينو إل��ى أن��ه سيذهب إلى
مسؤول غير أوروبي.
ومن أولوياته أيضا ً رفع معنويات موظفي
المؤسسة الذين يبلغ عددهم نحو  400شخص
كثير منهم يتمتعون بمؤهالت على أعلى مستوى،
لكنهم حاولوا على مدار آخر ثمانية أشهر تجاهل
الفوضى التي ضربت أعلى الهرم القيادي.
وق��ال إنفانتينو في المؤتمر صحافي عقب
انتخابه« :لقد م�� ّروا بفترة عصيبة وأري��د أن
أبلغهم أني أعول عليهم وأؤمن بقدراتهم وسنفعل
أشياء رائعة سوياً».

وسيكلف أيضا ً بمهمة إصالح الجسور مع
األندية والالعبين الذين اشتكوا من تهميشهم
خالل وضع بنود عملية إصالح أدت إلى الموافقة
على حزمة قرارات قبل انتخاب إنفانتينو.
وتعتمد المسابقات التي ينظمها الفيفا على
ات��ف��اق ه��ش ج��رى التوصل إليه م��ع األندية
تترك بموجبه العبيها لخوض المباريات مع
منتخباتهم الوطنية في مواعيد محددة سلفا ً
تعرف بجدول المباريات الدولية.
وتقدم اتحاد الالعبين المحترفين العام
ال��م��اض��ي بشكوى قانونية إل��ى المفوضية
األوروبية ضد نظام االنتقاالت في كرة القدم قد
يكون لها تداعيات واسعة.
وب��دال ً من تهنئة إنفانتينو بانتخابه أصدر
اتحاد الالعبين المحترفين بيانا ً غاضبا ً قال فيه:
«إن لديه نظره قاتمة للعملية برمتها» .وتابع:
«الطريقة التي يدار بها الفيفا تقوم على أساس
تبادل المصالح وتقديم إغراءات مالية إضافة
إلى تدخالت القوى الرئيسية والحكومات».
وأض��اف اتحاد الالعبين المحترفين« :تم
تجاهل الالعبين مثلهم مثل األندية ورواب��ط
ال�����دوري وال��ج��م��اه��ي��ر ف��ي عملية اإلص�ل�اح
األخيرة».
وأش��ار البيان إلى أن حقوق  65ألف العب
محترف ف��ي جميع أن��ح��اء العالم «غالبا ً ما
يتم تجاهلها بشكل صارخ واستغاللها نتيجة
للطبيعة االحتكارية للفيفا».
وستكون المحافظة على وح��دة الفيفا من
أولويات فترة رئاسة إنفانتينو.
في اإلط��ار ذات��ه ،صوتت أج��زاء واسعة من
قارتي أفريقيا وآسيا لمصلحة البحريني الشيخ
سلمان بن إبراهيم آل خليفة كما أق��ر حلفاء
إنفانتينو في أميركا الجنوبية أن لديهم بعض
االعتراضات على تكالب األندية األوروبية على
تفريغ دولهم من المواهب الواعدة.
وق���ال فيلمر رئ��ي��س ات��ح��اد ك��رة ال��ق��دم في
أوروغ���واي للصحافيين« :أبلغنا إنفانتينو
ب��ص��راح��ة أن ه��ن��اك ت��ع��ارض �ا ً ف��ي المصالح
بسبب الطريقة التي تعمل بها سوق االنتقاالت
األوروبية».

وبالتر يحذر ويعرض «خدماته»

من ناحية أخرى وفي السياق نفسه ،عرض
السويسري جوزيف بالتر الرئيس السابق
لالتحاد ال��دول��ي لكرة القدم (فيفا) خدماته
على الرئيس الجديد ،لكنه أخبره بأنّ عليه أن
يتوقع مواجهة «المعجزات وأنّ األصدقاء باتوا
نادرين».
وقال بالتر في خطاب مفتوح نشرته صحيفة
«جورنال دو ديمانش» الفرنسية أمس« :أهنئك،
لكن عليك أن تتذكر أنّ المنصب الذي سعيت إليه
لن يكون سهالً ،المعجزات متوقعة».
وأش��ار بالتر إل��ى أنّ اإلص�لاح��ات التي تم
تمريرها خالل الكونغرس االستثنائي للفيفا في
زيوريخ ستساعد خليفته إنفانتينو في مساعيه

الستعادة المصداقية للفيفا ال��ذي تأثر كثيرا ً
بفضائح الفساد المتتالية.
وأض����اف« :ال��م��ع��ج��زات ستتحقق بفضل
التصويت بغالبية ساحقة على إج���راءات
اإلص�لاح ،التي بدأتها بنفسي» .وتابع« :إذا
بالصدفة احتجت إل��ى رأيّ أو نصيحة ال
تتردد ،بالنسبة للوقت الحالي عليك أن تتحلى
بالهدوء ،أمامك شهران لتنفيذ القرارات التي ت ّم
اتخاذها».
وأ ّك��د بالتر أنّ إنفانتينو ينبغي أن يتحلى
بالحذر ،مشيراً« :في الوقت الذي يدعمك فيه
الجميع ويقول لك كلمات رائعة ،فعليك أن تعلم
بأ ّنه مجرد أنّ أصبحت رئيسا ً فإنّ األصدقاء
أصبحوا نادرين».

والعرب يأسفون...

لقد فشلت المنطقة العربية في االتحاد خلف
مرشح عربي واحد في انتخابات رئاسة االتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) وترك المرشحان
العربيان الباب مفتوحا ً أمام السويسري جياني
إنفانتينو ليخطف الفوز بعد أن حصل على 88
صوتا ً بالجولة األول��ى بفارق ثالثة أص��وات
عن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس
االتحاد اآلسيوي في حين حصل األمير األردني
علي بن الحسين على  27صوتا ً والفرنسي
جيروم شامبين على سبعة أصوات.
وكانت فرص الشيخ سلمان ستبدو أفضل لو
اتحد مع األمير علي حيث حصل انفانتينو على
 115صوتا من  207أصوات في الجولة الثانية
 وهو ما يزيد عن الغالبية المطلوبة وهي 104أصوات  -في حين حصل الشيخ سلمان على
 88صوتا ً واألمير علي على أربعة أصوات.
وقال الشيخ علي آل خليفة رئيس االتحاد
البحريني لكرة القدم في مقابلة تلفزيونية:
«بعض الدول أعطت وعودا ً لكنها لم تلتزم بها.
كلنا عرب لكن لألسف البعض ساند المرشح
اآلخر ونتمنى أن يتغير ذلك في المستقبل .نحن
كعرب كان يجب أن نوحد مواقفنا ونكون أكثر
وضوحا ً مع بعضنا البعض» .وأضاف« :بدا من
الجولة األولى أن العديد من الدول مالت للطرف
اآلخر .علينا النظر إلى األمام والمهم أن يخرج
الفيفا من أزمته ويجب أن يقف الجميع خلف
الرئيس الجديد».
ووعد االتحاد األفريقي بدعم للشيخ سلمان
فيما أعلن االتحاد اآلسيوي مساندته أيضا ً لكن
يبدو أن بعض الدول في االتحادين لم يصوت
لصالحه.
وق����ال م��ع��ت��ص��م ج��ع��ف��ر رئ��ي��س االت��ح��اد
السوداني« :أفريقيا التزمت بما وعدت به لكن
واض��ح أن هناك اختراقات في آسيا أدت إلى
ه��ذه النتيجة» .وأض���اف« :ك��ان االعتماد في
المقام األول على أفريقيا وآسيا إضافة إلى
بعض األصوات البسيطة حتى يصل إلى 100
صوت في الجولة األولى وأفريقيا التزمت وعليه
البحث داخل بيته».

وكتب اإلعالمي مصطفى األغا على حسابه
على موقع تويتر للتواصل االجتماعي« :هذا
الرجل بات رئيسا ً لدولة الفيفا التي يتجاوز عدد
أعضائها عدد أعضاء األمم المتحدة ...جياني
إنفانتينو فاز بانقسام العرب ،انقسم العرب
كالعادة فضاعت فرصة تاريخية أعتقد أنها
لن تتكرر» .وأضاف« :حصل الشيخ سلمان بن
إبراهيم في الجولة األولى على  85صوتا ً وحصل
األمير علي على  27صوتا ً أي  112صوتا ً ولو
حدث تنسيق فلربما كان الرئيس عربياً».
وك��ان يمكن أن ي��ؤدي التعاون بين الشيخ
سلمان واألمير علي إلى فوز أحدهم في االنتخابات
إذا قررا تجاوز خالفاتهما في الماضي.

والملكة رانيا تعلق أيضاً...

وكتبت الملكة رانيا قرينة العاهل األردن��ي
الملك عبد الله على تويتر« :بغض النظر عن
النتيجة فكلنا فخورون بجهودك ونزاهتك في
سباقك لرئاسة الفيفا ...سمو األمير علي ستبقى
قياديا ً ينير الدرب في لعبة كرة القدم».

والفهد يتحدّث
عن إصالحات الفيفا

من جهة أخرى ،اعتبر عضو اللجنة التنفيذية
في الفيفا ورئيس المجلس األولمبي اآلسيوي
الشيخ أحمد الفهد الصباح أن اإلصالحات في
االتحاد الدولي لكرة القدم لن تحصل بين ليلة
وضحاها ،وأن «عهدا ً جديداً» بدأ مع انتخاب
السويسري جاني إنفانتينو رئيسا ً للفيفا.
وقال الفهد في بيان« :أود أن أهنئ صديقي
إنفانتينو على انتخابه رئيسا ً للفيفا ،إنه شخص
شغوف بكرة القدم ،وأنا أعرف أنه سيضع هذه
اللعبة في صلب مهمته لترميم صورة الفيفا،
ويمكنه أن يتأكد من دعمي الكامل له في المرحلة
المقبلة».
وأثنى الفهد أيضا ً على المرشحين األربعة
اآلخرين «بعد الحمالت القوية التي جرت بروح
ديمقراطية حقيقية».
وك��ان��ت الجمعية العمومية غير العادية
صوتت بأكثرية واضحة لمصلحة اإلصالحات
التي اقترحتها لجنة كلفها الفيفا قبل أشهر
برئاسة المحامي السويسري فرانسوا ك� ّرار،
وعضوية الفهد وإنفانتيتو وأعضاء آخرين مثلوا
االتحادات القارية الستة.
وق���ال الفهد ف��ي ه��ذا ال��ص��دد« :إن موافقة
كونغرس الفيفا الساحقة على اإلصالحات
ال��واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ال��ت��ي اق��ت��رح��ت��ه��ا لجنة
اإلصالحات أظهرت اإليمان المشترك بضرورة
التغيير» .وتابع« :ساهمت بهذه االقتراحات
كعضو في لجنة الفيفا لإلصالحات ،ولكن ما
يزال بانتظارنا طريق طويل ،فاإلصالح ال يمكن
أن يحصل بين ليلة وضحاها» .وأضاف« :ومع
ذلك ،بقيادة الرئيس الجديد إنفانتينو ...أعتقد
أننا أسسنا لقاعدة يمكننا االنطالق منها إلى
األمام وإعادة الفرحة إلى كرة القدم مجدداً».
وأوضح الفهد« :أتطلع كثيرا ً إلى التغييرات
اإليجابية في السنوات المقبلة والتي ستعيد
التركيز على ك��رة ال��ق��دم وتبشر بعهد جديد
لرياضتنا العالمية».

مان�ش�ستر يونايتد يث�أر من �آر�سنال في قمة مثيرة وتوتنهام ي�شعل المناف�سة
وفياريال يقهر ليفانتي ب�سهولة
ما زال الصراع الكروي في الدوريات األوروبية
محتدما ً وفيما يتقدم ن��ا ٍد على لوائح ال��دوري
الخاص ببلده يتراجع آخر بينما يفقد البعض
األمل كليا ً في كسر إرادة القدر وتعديل النتائج،
وفي ما يلي ملخص ألبرز مباريات أمس.

الدوري اإلنكليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا ً ثأريا ً على
ضيفه آرسنال  ،2-3أم��س ،على استاد «أول��د
ترافورد» ،معقل الشياطين الحمر ،في قمة الجولة
 27من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم وواحدة من
أقوى مباريات البطولة وأكثرها اثارة.
سجل المهاجم اإلنكليزي الصاعد ماركوس
راشفورد هدفي التقدم لمانشستر يونايتد جاء
أولهما م��ن تسديدة مستغالً خطأ دفاعيا ً من
آرسنال ( )29قبل أن يضيف الثاني من رأسية
مستغالً عرضية لينغارد (.)32
اختتم االسباني هيريرا ثالثية الشياطين
الحمر من تسديدة قوية ( ،)65في المقابل سجل
اإلنكليزي داني ويلبك الهدف األول الرسنال من
رأسية مستغالً تمريرة األلماني مسعود أوزيل
في الدقيقة ( ،)40قبل أن يسجل األلماني مسعود
اوزي��ل الهدف الثاني للمدفعجية من تسديدة
().69
ورف��ع مانشستر يونايتد رصيده إل��ى (44
نقطة) لينتزع المركز الخامس من وست هام الذي
تراجع للمركز السادس برصيد ( 43نقطة) ،في
المقابل تجمد رصيد آرسنال عند ( 51نقطة) في
المركز الثالث خلف ليستر سيتي المتصدر (56
نقطة).
واس��ت��ع��اد ش��ي��اط��ي��ن مانشستر يونايتد
انتصاراتهم بعد التعثر في آخر جولتين بالتعادل
مع تشيلسي والخسارة أمام سندرالند ،كما تمكنوا
من الثأر لخسارتهم أمام آرسنال ( )3-0في لقاء
الفريقين بالدور األول ،ليدخل المانيو المنافسة
على المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا
الموسم المقبل.
في المقابل سقط المدفعجية في الخسارة
بعد انتصارين متتاليين على بورنموث وليستر
سيتي.
ول��ع��ب الهولندي ل��وي��س ف��ان ج���ال ،م��درب
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مانشستر يونايتد ،بطريقة ( )1-3-2-4معتمدا ً
على اإلنكليزي الصاعد ماركوس راشفورد مع
تقدم ثالثي الوسط اإلنكليزي جيسي لينجارد
والهولندي ممفيس ديباي واإلسباني خوان
ماتا وسط غيابات عديدة لالصابة أبرزها روني
ومارتيال ويونج وفالنسيا.
في المقابل ،لعب الفرنسي آرسين فينجر،
م��درب آرسنال ،بطريقة ( )1-3-2-4معتمدا ً
على الفرنسي دان��ي ويلبك كمهاجم وحيد مع
مساندة من ثالثي الوسط المتقدم التشيلي اليكس
سانشيز واأللماني مسعود أوزيل واإلنكليزي ثيو
والكوت.

توتنهام يعوض تأخره

عوض توتنهام هوتسبير تأخره أمام سوانزي
سيتي بهدف ،ليفوز  1-2على ملعبه استاد وايت
خارت لين ،في المرحلة  27من الدوري االنكليزي
الممتاز ،أمس األحد.
وسجل المهاجم اإليطالي البرتو بالوسكي
المنضم من كييفو في انتقاالت كانون الثاني،
هدفه األول مع النادي الويلزي ليمنحه التقدم
بنهاية الشوط األول.
وأدرك البديل ناصر الشاذلي التعادل لتوتنهام
قبل  20دقيقة على النهاية ،ثم أحرز الظهير األيسر
داني روز هدف الفوز بعد  7دقائق أخرى.
وفي سعيه الى اح��راز لقب ال��دوري ألول مرة
منذ  ،1961يتأخر توتنهام صاحب المركز الثاني
بنقطتين خلف ليستر سيتي المتصدر قبل 11
مباراة على نهاية الموسم.

الدوري اإلسباني

عزز فريق فياريال موقعه في المركز الرابع
بجدول ترتيب الدوري اإلسباني لكرة القدم بفضل
فوزه على ضيفه ليفانتي ( )0-3أمس في المرحلة
 26من المسابقة.
تقدم البرازيلي ليوناردو بابتيستاو بهدف
لفياريال في الدقيقة  12ثم أض��اف صامويل
كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة  30ثم تكفل
أدريان لوبيز الفاريز بتسجيل الهدف الثالث في
الدقيقة .48
وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة العبين بعد

طرد مدافعه دافيد نافارو لحصوله على االنذار
الثاني في الدقيقة .56
وي��واص��ل فياريال تقدمه بثبات نحو إنهاء
الموسم في المركز الرابع الذي يؤهل إلى الدور
التمهيدي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وأصبح فياريال على بعد نقطتين فقط من
صاحب المركز الثالث ري��ال مدريد ال��ذي خسر
على ملعبه السبت امام أتلتيكو مدريد ( )0-1في
ديربي العاصمة.
ورفع فياريال رصيده إلى  52نقطة في المركز
الرابع وتجمد رصيد ليفانتي عند  20نقطة في
المركز قبل األخير.
وحقق فياريال فوزه الخامس عشر في الموسم
الحالي مقابل سبعة تعادالت واربعة هزائم فيما
خسر ليفانتي للمرة السادسة عشر مقابل خمسة
تعادالت وخمسة انتصارات.

الدوري األلماني

اوغسبورغ يخطف تعادال ً ثمينا ً من بوروسيا
مونشنجالدباخ
انتزع فريق اوغسبورغ نقطة ثمينة من ضيفه
بوروسيا مونشنجالدباخ بعدما تعادال 2 / 2
أم��س األح��د في الجولة الثالثة والعشرين من
الدوري األلماني لكرة القدم (بوندسليغا).
ورف��ع اوغسبورغ رصيده إلى  25نقطة في
المركز الثالث عشر بفارق األهداف أمام دارمشتاد.
كما رفع بوروسيا مونشنجالدباخ رصيده إلى
 36نقطة بفارق نقطة امام باير ليفركوزن الذي
سيواجه فريق ماينز في وقت الحق من اليوم.
وأنهى مونشنجالدباخ الشوط األول متقدما
بهدف سجله رافاييل في الدقيقة  ،33وفي الشوط
الثاني استطاع فريق اوجسبورج من تعديل
النتيجة ثم التقدم بفضل هدفين متتاليين سجلهما
ألفريد فينبوجاسون و كايوبي فرانسيسكو دا
سيلفا في الدقيقتين  50و ،53لكن مونشنجالدباخ
تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة  55عن طريق
فابيان جونسون.

الدوري اإليطالي

التعادل السلبي يحسم مواجهة باليرمو
وبولونيا

حسم التعادل السلبي م��ب��اراة باليرمو مع
ضيفه بولونيا في المرحلة السابعة والعشرين
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وشهدت أيضا ً ه��ذه الجولة ف��وز أودينيزي
على هيالس فيرونا  / 2صفر وسامبدوريا على
فروسينوني بذات النتيجة وكييفو فيرونا على
جنوه  / 1صفر وتعادل اتالنتا مع كاربي .1 / 1
ورفع باليرمو رصيده إلى  27نقطة في المركز
السابع عشر مقابل  35نقطة لبولونيا في المركز
التاسع.
وتعادل باليرمو للمرة السادسة في الموسم
الحالي مقابل  14هزيمة وسبعة انتصارات فيما
تعادل بولونيا للمرة الخامسة مقابل  12هزيمة
وعشرة انتصارات.
ولم يذق باليرمو طعم الفوز منذ تغلبه على
اودينيزي  1 / 4في  24كانون الثان الماضي.
وفي المباراة الثانية فاز أودينيزي على ضيفه
هيالس فيرونا  / 2صفر.
وسجل هدفي اودينيزي إيمانويل اجيمانج
بادو وسيرل تيريو في الدقيقتين  31و 56.ورفع
اودينيزي رصيده إلى  30نقطة في المركز الرابع
عشر فيما توقف رصيد هيالس فيرونا عند 18
نقطة في المركز العشرين األخير.
وسجل فرناندو مارتينس وفابيو كوالياريال
هدفين في الدقيقتين  44و 69ليقودا سامبدوريا
للفوز على ضيفه فروسينوني.
ورفعسامبدوريارصيدهإلى 28نقطةفيالمركز
السادس عشر بينما توقف رصيد فروسينوني عند
 23نقطة في المركز الثامن عشر.
وفاز كييفو فيرونا على جنوه  / 1صفر .وأحرز
هدف المباراة الوحيد لوكاس كاسترو في الدقيقة
 51.ورفع كييفو فيرونا رصيده إلى  34نقطة في
المركز العاشر بينما توقف رصيد جنوه عند 28
نقطة في المركز الخامس عشر.
وتعادل كاربي مع ضيفه أتالنتا . 1 / 1
وتقدم أتالنتا بهدف سجله جاسمين كوريتش
في الدقيقة  52قبل أن يتعادل سيموني فيردي
لكاربي من ضربة ج��زاء في الدقيقة  75.ورفع
أتالنتا رصيده إلى  30نقطة في المركز الثالث
عشر كما رفع كاربي رصيده إلى  21نقطة في
المركز التاسع عشر قبل األخير.

صعد فريق النجمة إلى مركز الوصيف للمرة األولى
هذا الموسم ،بفوزه أول من أمس على الراسينج بهدف من
دون رد ،ضمن الجولة  13من الدوري اللبناني لكرة القدم،
والتي شهدت فوز االنصار على الحكمة  ،0-2وطرابلس
على النبي شيت .0-1
على ملعب طرابلس البلدي ،حقق النجمة فوزا ً ثمينا ً
على الراسينج  ،0 - 1في مباراة كان فيها الفائز هو األفضل
في الشوط األول ،بينما كان الخاسر االكثر نشاطا ووصوال
الى مرمى منافسه من دون ج��دوى في الشوط الثاني،
بسبب تألق الحارس ربيع الكاخي من جهة ورعونة
مهاجمي «األبيض» من جهة ثانية.
وانتظر عشاق النجمة من أمام الشاشة الصغيرة بعد
منع الجمهور من دخول الملعب بقرار أمني ،الدقيقة 89
حتى شاهدوا هدف فريقهم الوحيد عبر مهاجمهم خالد
تكه جي العائد بعد طول غياب ،من ركلة جزاء تسبب بها
العب الراسينج الروماني اندريه فيتالريو بعرقلته تكه
جي نفسه ،علما ً أن األخير حل بديالً من أكرم مغربي في
الدقيقة .49
بهذه النتيجة ،صعد أبناء المنارة الى مركز الوصافة
للمرة األولى هذا الموسم بعدما رفعوا رصيدهم الى 26
نقطة من  13مباراة ،بتحقيقهم فوزهم السابع مقابل 5
تعادالت وخسارة وحيدة كانت امام الصفاء المتصدر – 1
 2في الجولة الرابعة في صيدا.
و تعرض الراسينج لخسارة  7مقابل  5انتصارات
وتعادل وحيد ورصيده ظل  16نقطة ،لينزل درجة الى
المركز الثامن.
مثل النجمة الحارس ربيع الكاخي والالعبون صالح
شحرور ورضوان الفالحي وحسن اومري ومحمد جعفر
ومحمد حمود ومحمد قاسم (حسن مهنا  )79وعباس
عطوي واك��رم المغربي (خالد تكه جي  )49ومحمود
سبليني (يوسف الحاج  )70وصاموئيل اوتشي.
مثل الراسينج الحارس محمد سنتينا والالعبون علي
حمية ومحمود محمد كجك ومحمد صادق وطارق حلوم
وعدنان ملحم وسيرج سعيد (محمد مطر  )85وعلي بلوط
(حسن قليط  )75ومحمد احمد كجك والرومانيان اندريه
فيتالريو كالين كريسيتا.
على ملعب برج حمود ،حقق االنصار فوزا ً مستحقا ً على
الحكمة ،وكان نجم المباراة هداف «األخضر» ومتصدر
ترتيب الهدافين االرجنتيني لوكاس ج��االن ال��ذي رفع
رصيده الشخصي الى  13هدفا ً بعدما نجح في تسجيل
هدفي فريقه في الدقيقتين  21و ،87علما ً أن جاالن هو
هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد  17هدفاص
مع السالم زغرتا.

وه��ذا الفوز السابع لألنصار ه��ذا الموسم مقابل 3
تعادالت و 3هزائم ،رافعا ً رصيده الى  24نقطة في المركز
الرابع ،بينما هذا التعثر التاسع للحكمة مقابل  4تعادالت
ورصيده  4نقاط في المركز األخير.
افتتح ج��االن ( )21التسجيل لفريقه بعدما استثمر
التمريرة المتقنة من المتألق ربيع عطايا ليودعها المرمى
بكل سهولة.
وعزز جاالن ( )87النتيجة لفريقه  0 – 2من ركلة جزاء
بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الحكمة.
مثل الحكمة الحارس محمد حمية والالعبون وليد
شحادة وزكريا ش��رارة وحسين طحان وابراهيم رمال
ومحمد قصاص وانس العمري وحسين عواضة ومحمد
عبد الساتر (محمد عطوي  )70والنيجيري مبا ديريك
ايبي والسوري علي غليوم (المصري احمد جرادة .)70
ومثل االنصار الحارس حسن مغنية والالعبون حمزة
عبود ومعتز بالله الجنيدي وان��س ابو صالح وحسن
شعيتو ومحمد عطوي وباولو ماتوس (محمود الزعبي
 )70وامير لحاف وربيع عطايا (محمد قرحاني )88
ولوكاس غاالن وسي الشيخ.
وعلى ملعب بحمدون ،حقق طرابلس فوزا ً صعبا ً على
النبي شيت بهدف دون رد حمل توقيع العبه «الموهوب»
ابو بكر المل في الدقيقة  56بصاروخ من نحو  30مترا ً
سكن شباك الحارس الدولي السابق وحيد فتال.
رفع الفريق الطرابلسي رصيده الى  17نقطة وصعد
درج��ة في سلم المسابقة ال��ى المركز السابع ،بعدما
حقق فوزه الرابع مقابل  5تعادالت و 4هزائم ،بينما مني
النبي شيت بخسارته السادسة والثانية تواليا ً مقابل 6
انتصارات وتعادل وحيد ومركزه السادس بـ 19نقطة.
مثل طرابلس الحارس سراج الصمد والالعبون عبد الله
طالب ومحمد اسطنبلي وحمزة علي واحمد ياسين واحمد
دياب (خالد الجاسم  )90وليد فتوح (محمد مقصود )80
وابو بكر المل (مصطفى القصعة  )87وعبد الله مغربي
وعزيز عبدول ومايكل هيليغبي.
ومثل النبي شيت الحارس وحيد فتال والالعبون عبد
الفتاح عاشور ونصار نصار وعلي يعقوب وعلي بزي
والسوري خالد الصالح ومحمد الموسوي (احمد حجازي
 )80ومالك الموسوي (علي االتات  )65وحسين العوطة
والغاني عيسى يعقوبو والليبيري اليسون دويه (ابراهيم
ابو حمدان .)46
وكانت هذه الجولة افتتحت الجمعة ،بمباراة فاز فيها
الصفاء المتصدر على الشباب الغازية  ، 2 – 4واختتمت
أمس بمباراتي االجتماعي وشباب الساحل في طرابلس،
والعهد مع السالم على ملعب بلدية صيدا.

�أتلتيكو مدريد ي�ستجمع القوى بعد الديربي
ّ
وي�ستعد لمواجهة �سو�سييداد
ب��دأ أتلتيكو م��دري��د االس��ت��ع��داد
للمباراة المقبلة في الجولة  27من
ال��دوري اإلسباني لكرة القدم أمام
ري��ال سوسييداد غ��دا ً الثالثاء ،من
دون راح���ة ،وذل��ك عقب انتصاره
أول م��ن أم���س ب��ه��دف ن��ظ��ي��ف في
ديربي مدريد أمام ريال على ملعب
«سانتياغو برنابيو».
وتدرب الالعبون الذي بدأوا مباراة
أم���س بشكل أس��اس��ي ،باستثناء
الحارس السلوفيني يان أوبالك الذي
ت��درب م��ع باقي المجموعة ،داخ��ل
صالة األلعاب الرياضية بالنادي ،في
الوقت الذي خاضت فيه باقي الكتيبة
مرانا قويا شهد مشاركة بعض العبي
فريق الرديف.
شهد المران غياب كل من العب
الوسط البرتغالي تياجو مينديش،
الذي يتعافى من إصابته بكسر في
قصبة القدم التي تعرض لها يوم 28
تشرين الثاني الماضي ،والبلجيكي
يانيك كاراسكو الذي غاب عن آخر
 3مواجهات بداعي اإلصابة بالتواء
في الكاحل ،باإلضافة إل��ى مدافع

مونتينيجرو ستيفان سافيتش
الذي يعاني من إصابة في العضلة
الخلفية تعرض لها خ�لال مباراة
آيندهوفن في دوري األبطال األربعاء
الماضي.
وت��ع��د ال��م��ب��اراة أم����ام ال��ف��ري��ق
الباسكي هي الرابعة في غضون
 10أي���ام ال��ت��ي تخوضها كتيبة
«الروخيبالنكوس» منذ التعادل
السلبي ف��ي الجولة الماضية في

الليغا أم��ام ف��ي��اري��ال وف��ي مباراة
دوري األبطال أمام الفريق الهولندي
م��رورا ً بالفوز بمباراة الديربي أول
من أمس السبت.
وابتعد األتلتي بالوصافة بعدما
رف��ع رصيده لـ 58نقطة بفارق 4
نقاط أم��ام ري��ال م��دري��د و 5نقاط
خ��ل��ف ال��م��ت��ص��در ب��رش��ل��ون��ة ال��ذي
سيستضيف إشبيلية مساء اليوم
في ختام مباريات الجولة .26

الليغا يتفوق على البريمييرليغ
في ا�ستفتاء �أقوى دوريات العالم

تفوقت بطولة ال��دوري اإلسباني لكرة القدم «الليغا»
على بطولة الدوري اإلنكليزي «البريمييرليغ» والدوري
األلماني «البوندسليغا» وال���دوري الفرنسي «ليج »1
والدوري االيطالي «السيري ايه» في استفتاء فرنسي.
وتساءل موقع «لو  10سبورت» الفرنسي عن أقوى
دوري في العالم ورغم قوة الدوري االنكليزي كونه أغلى
بطولة كروية بعد بيع حقوق بث مبارياته مقابل 6.9
مليار يورو إال أن الدوري اإلسباني تفوق على البريمييرليغ
نظرا ً الى وجود برشلونة وريال مدريد عالوة على أبرز

العبين في العالم األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي
كريستيانو رونالدو.
وكشفت المؤشرات األولية لنتائج االستفتاء عن حصول
«الليغا» على المركز األول بنسبة  40في المئة بينما جاء
البريمييرليغ في المركز الثاني بنسبة  34في المئة قبل
البوندسليغا ال��ذي حل ثالثا ً بنسبة  11في المئة من
األصوات.
وجاء الدوري الفرنسي في المركز الرابع بحصوله على
 8في المئة من األصوات.

