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مدرب النبي �شيت :ا�ستقالتي جاهزة

�سباعيات في اليونايتد وتلميذ مدر�سة ومخ�ضرم �أ�شقر
ت��ت��ض��م��ن ال��ج��ول��ة اإلح��ص��ائ��ي��ة
األس��ب��وع��ي��ة ل��م��وق��ع FIFA.com
تألق ج��وه��رة ف��ي صفوف مانشستر
يونايتد ،هدافين في روتردام والمكسيك
باإلضافة إلى توقف سلسلة في فرنسا
وبدء أخرى في كولومبيا.
 200في المئة هي نسبة التسجيل
التي حققها ماركوس راشفورد في أول
مباراتين له في مسيرته االحترافية.
كان الشاب خاض أول مباراة رسمية له
ضد ميتيالند الخميس الماضي بسبب
إصابة أنتوني مارسيال في العضلة
الخلفية خ�ل�ال التحمية .واستغل
راشفورد الفرصة ليسجل هدفين لفريقه
ليقلب تخلف فريقه  3-1إلى فوز 3-6
ويضمن تأهله إلى دور الستة عشرة
من مسابقة الدوري األوروبي (يوروبا
ليج) ليحطم الرقم القياسي كأصغر
الع��ب في صفوف مانشستر يونايتد
يسجل ه��دف�ا ً ف��ي إح���دى المسابقات
األوروب��ي��ة وال��ذي ك��ان مسجالً باسم
األس��ط��ورة ج��ورج بيست .ث��م أصبح
الالعب المولود في عيد الهالويين رابع
أصغر العب يخوض مباراة أساسية في
صفوف مانشستر يونايتد في الدوري
اإلنجليزي الممتاز بعد فيديريكو ماكيدا،
فيل نيفيل ورافايل األحد في مواجهة
ارسنال وقد نجح مجددا في تسجيل
هدفين ليقود فريقه ال��ى الفوز 2-3
ويحقق فريقه أول فوزين متتالين على
أرضه في ال��دوري المحلي منذ أيلول.
وللمفارقة ،فإن راشفورد كان في العمر
ذاته ( 18عاما و 120يوما) لواين روني
عندما سجل األخير أول ثنائية له .وفي
اليوم التالي لهذا اإلنجاز أمام  75ألف
متفرج احتشدوا في ملعب أولدترافورد،
عاد راشفورد إلى مدرسته الواقعة في
اشتون أون ميرسي والتي تضم 1476
طالبا ً في سيارة أودي أي  3المتواضعة
ليواصل دراسته.
 56عاما ً هي المدة التي مرت في
ال���دوري الهولندي ول��م تشهد العبا ً

بدأ فريق النبي شيت ،إياب الدوري اللبناني لكرة القدم
بشكل مخيب ،مع تلقيه خسارتين على التوالي ،أمام
الراسينغ وطرابلس بنفس النتيجة  ،1-0ما خلف غضبا ً
لدى جمهوره الطامح إلى المنافسة على لقب الدوري.
وقال مدرب الفريق محمد الدقة« :أقدر غضب الجمهور،
وهو أمر طبيعي ألن الفريق اعتاد على تحقيق النتائج
الجيدة ،وذلك على رغم حداثته في دوري األضواء».
وأض��اف« :أتمنى من مشجعي الفريق الصبر ،فثقتنا
كبيرة بالالعبين ،ومن المؤكد أنهم سيحققون نتائج أفضل
في الجوالت المقبلة من الدوري».
وكشف ال��دق��ة أن��ه وض��ع استقالته بتصرف رئيس
النادي ،قائالً« :تحدثت مع رئيس النادي أحمد الموسوي،
وقلت له :لو شعرت بإنني في وقت من األوقات عبء على
الفريق ،فأنا جاهز لتقديم استقالتي ،وسأتحول فورا ً إلى
صفوف مشجعي هذا النادي».

تخطى الخامسة والثالثين من عمره
ينجح في تخطي حاجز الـ 15هدفا ً
إلى أن حقق دي��رك ك��اوت هذا اإلنجاز
األح��د .كان فاس فيلكيس الذي سجل
 35هدفا ً في  38مباراة لهولندا ،وأبي
لينسترا ال��ذي سجل معدل ه��دف في
ال��م��ب��اراة ال��واح��دة ف��ي أكثر م��ن 700
مباراة خاضها ،آخر العبين يحققان هذا
اإلنجاز .وصرح كاوت مؤخرا ً بأن األزمة
التي يمر فيها فيينورد جعلته يعيش
«أسوأ لحظات في حياته» ،وكان فريقه
في طريقه الستمرار سلسلة من 10
مباريات من دون أي انتصار عندما منح
الفرنسي سيباستيان هالر ( 21عاماً)
التقدم لمنافسه أوتريخت مبكراً .لكن
كاوت العب ليفربول وفنربغشه سابقا ً
منح فريقه الفوز عندما سجل في مرمى
الفريق ال��ذي شهد انطالقة مسيرته

االحترافية وذلك بعد حركة فنية رائعة
من زميله ميشيل كرامر ليرتقي بفريقه
إلى المركز الثالث ويتسبب في تراحع
أوتريخت إل��ى الخامس .منذ استالم
ديك أدفوكات عمله كمستشار للمدرب
ج��ي��وف��ان��ي ف���ان ب��رون��ك��ه��ورس��ت في
صفوف الفريق الهولندي العمالق وذلك
«من دون مقابل مادي» ،حصل الفريق
على  4نقاط من أصل  .6ويحتاج كاوت
الذي تخطى حاجز الـ 20هدفا ً في آخر
أربعة مواسم مع فيينورد قبل انتقاله
إلى ليفربول ،إلى خمسة أهداف ليصبح
أحد الالعبين القالئل ال��ذي يسجلون
أكثر من  20هدفا ً في خمسة مواسم في
الدوري الهولندي.
 41عاما و 352يوما ً هو عمر المدافع
لويس فالينيا الذي بات الالعب األكبر
سنا ً يسجل هدفاً .وكان قائد مينيروس

دي جويانا سجل هدفا ً مبكرا ً لفريقه
األحد في مرمى أورينا ليتقدم فيها للمرة
األولى في أربع مرات يخرج فيها فائزا ً
 3-4في مباراة شهدت سبعة هدافين
مختلفين .والفوز هو األول لمينيروس
هذا الموسم في ثماني مباريات وتخلى
بالتالي عن المركز األخير في الدوري
الفنزويلي للدرجة األولى.
 8أه���داف ف��ي  7مباريات جعلت
الفرنسي أندريه بيير جينياك الالعب
الوحيد الذي سجل أهدافا ً أكثر من عدد
المباريات التي خاضها في ال��دوري
المكسيكي الختامي .كان آخر أهداف
مهاجم تيجريس ف��ي مرمى أميريكا
( )1-4ليرفع رصيده إل��ى  7أه��داف
في آخر خمس مباريات .جميع أهداف
بطل الجولة االفتتاحية حملت تواقيع
العبين أجانب حيث انضم جينياك إلى

مواطنه داميان ألفاريز ،والبرازيليين
جونينيو ورافايل سوبي
 7ه��و ع��دد المباريات الملعوبة،
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل،
ه��و أي��ض��ا ً ع���دد األه�����داف المسجلة
واألهداف التي استقبلتها شباك أتلتيكو
بوكارامانجا منذ عودته إل��ى دوري
النخبة ف��ي كولومبيا وذل���ك بعد 7
سنوات من الغياب أيضاً .بات أتلتيكو
أول ف��ري��ق يستهل ال����دوري بسبعة
ت��ع��ادالت متتالية منذ أن ت��م اعتماد
نظام ال���دوري ف��ي بطولة كولومبيا
وذلك بعد تعادله سلبا مع ريونيجرو
أغوياس .في المقابل ،وبعد فوزه على
جاجواريس  0-1األحد ،رفع جونيور
رص��ي��ده إل��ى  16نقطة م��ن أص��ل 18
ممكنة بعد ف��وزه في خمس مباريات
بفارق هدف وحيد.

كوري يغيب وقطار الـ«ووريرز» ال يعرف ّ
التوقف
واص��ل غولدن ستايت ووري���رز حامل اللقب
مسلسل انتصاراته حتى في ظل غياب نجمه
المطلق ستيفن ك��وري وذل��ك بفوزه على أتالنتا
هوكس  105-109بعد التمديد الثالثاء في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
احتاج غولدن ستايت إلى جهد مضاعف ليخرج
فائزا ً من مواجهته مع ضيفه أتالنتا حيث اضطر
لخوض التمديد للمباراة الثانية على التوالي قبل
أن يحسم اللقاء بفضل سلة ثالثية من درايموند
غرين في آخر  40.2ثانية.
وافتقد فريق المدرب ستيف كور خدمات نجمه
كوري بسبب إصابة في كاحله إلاّ أنّ ذلك لم يحل
دون مواصلته لمسلسل انتصاراته هذا الموسم
حيث ع ّزز رقمه القياسي الشخصي بتحقيقه فوزه
الثالث واألربعين على التوالي في الدوري المنتظم
بين جماهيره والخامس والعشرين على التوالي
في «أوراكل أرينا» هذا الموسم.
وأصبح غولدن ستايت ال��ذي ع � ّزز صدارته
للمنطقة الغربية والترتيب العام بـ 54فوزا ً مقابل
 5هزائم فقط ،على بعد فوز واحد بين جماهيره
المسجل باسم شيكاغو بولز
ليعادل الرقم القياسي
ّ
الذي حقق  44انتصارا ً متتاليا ً في «يونايتد سنتر»
بين  30آذار  1995و 4نيسان  1996حين كان
كور العبا ً في صفوفه.
وسيتم ّكن غ��ول��دن ستايت ،الفريق الوحيد
ال��ذي ضمن مقعده في األدوار اإلقصائية «بالي
أوف» حتى اآلن ،من معادلة إنجاز شيكاغو عندما
يستضيف أوكالهوما سيتي ثاندر اليوم الخميس،
علما ً بأنّ بولز بالذات كان آخر فريق يفوز على
حامل اللقب في «أوراكل أرينا» وذلك في  27كانون
الثاني .)111-113( 2015
وه��ذه المرة الخامسة ه��ذا الموسم من أصل
 5مباريات يخرج فيها غولدن ستايت فائزا ً بعد
التمديد ،وذلك بفضل غرين وكالي تومسون الذي
وضع فريقه في المقدمة بثالثية في آخر 2.45
سجل سلة حاسمة
دقيقة من الشوط اإلضافي ثم ّ
أخرى في آخر  11.4ثانية في طريقه إلنهاء المباراة
كأفضل مسجل برصيد  26نقطة مع  6متابعات و5
تمريرات حاسمة واضاف العب االرتكاز االسترالي
اندرو بوغوت  19نقطة مع  7متابعات وغرين 15
نقطة مع  13متابعة و 9تمريرات حاسمة.
وكان باإلمكان أن يتلقى غولدن ستايت هزيمته
السادسة هذا الموسم لو نجح بول ميلساب في
محاولة ثالثية في آخر  24ثانية من الوقت األصلي،
كما كان بإمكان فريق كور أن يتج ّنب التمديد لو

نجح تومسون وبوغوت بمحاولتين في الثواني
األخيرة من المباراة التي بدت سهلة على أصحاب
األرض بعدما تقدموا على أتالنتا بفارق  14نقطة،
إالّ أنّ األخير انتفض حتى نجح في فرض شوط
إضافي لكنه لم يو ّفق في التمديد للمرة الرابعة من
أصل أربع مباريات هذا الموسم.
وكان ميلساب أفضل العبي أتالنتا بتسجيله 19
نقطة مع  7متابعات و 4تمريرات حاسمة وأضاف
كل من كنت بازيمور ودينيس شرودر  17نقطة مع
 9متابعات لألول و 9تمريرات حاسمة للثاني إالّ
أنّ ذلك لم يكن كافيا ً لتجنيب الضيوف هزيمتهم
الثامنة والعشرين مقابل  33ف��وزا ً في المركز
الخامس في الترتيب العام للمنطقة الشرقية.
م��ن جانبه ،ق��دّم ميامي هيت أفضل مباراة
في تاريخه من حيث نسبة النجاح في التسديد
وتخطى ضيفه شيكاغو بولز .111-129
ونجح ميامي في  52من محاولته الـ ،77أي
بنسبة  67.5في المئة ،ليصبح أول فريق في
الدوري يحقق نسبة نجاح مماثلة منذ  27شباط
 2010عندما نجح يوتا جاز بـ  67.5في المئة
أيضا ً من محاوالته ،علما ً ب��أنّ ل��وس أنجليس

كليبرز يحمل الرقم القياسي بأعلى نسبة نجاح في
التسديد وقدره  69.3في المئة حققه في  13آذار
 1998ويأتي ميامي ويوتا من بعده مباشرة.
ويدين ميامي بأفضل مباراة هجومية له هذا
الموسم إلى جو جونسون وحسن واتيسايد إذ
سجل األول  24نقطة في أول مباراة له على ملعب
ّ
فريقه الجديد بعد انتقاله إليه من بروكلين نتس،
وأضاف الثاني  26مع  14متابعة في مباراة كانت
األسوأ لشيكاغو من الناحية الدفاعية منذ أن اعتمد
النظام الحالي لإلحصاءات خالل موسم -1983
 ،1984ما تسبّب بخروجه من ن��ادي الثمانية
األوائ��ل في المنطقة الشرقية ألنه تراجع للمركز
التاسع لمصلحة ديترويت بيستونز.
وكانت المباراة متقاربة بين الفريقين حتى
الدقائق الخمس األخيرة عندما كان ميامي متقدما
بفارق  6نقاط فقط  102-108قبل أن ينتفض
بعدها بتسجيله  21نقطة مقابل  9فقط لضيفه
الذي برز في صفوفه ديريك روز ( 17نقطة) وأرون
بروكس ( )16واإلسباني باو غاسول ( 15مع 9
متابعات و 6تمريرات حاسمة).
أ ّما من ناحية ميامي الذي ع ّزز مركزه الرابع

في المنطقة الشرقية أيضا ً ( 34ف��وزا ً مقابل 26
هزيمة) ،فبرز اإلنكليزي-السوداني لوول دانغ
( 20نقطة) ودواي��ن واي��د ( 17مع  7تمريرات
حاسمة) والسلوفيني غوران دراغيتش ( 17نقطة
مع  11تمريرة حاسمة).
وفي المباريات األخ��رى ،حقق لوس أنجليس
ليكرز فوزه الثاني عشر فقط هذا الموسم ووضع
ح��دا ً لمسلسل هزائمه المتتالية عند  8مباريات
وذل��ك بتغلبه على ضيفه بروكلين نتس -107
 101بفضل دانجيلو راسل الذي تعملق بتسجيله
 39نقطة ،بينها  16في الربع األخير ،وبذلك بغياب
أسطورة الفريق كوبي براينت بسبب إصابة في
كتفه األيمن.
وح ّقق بورتالند ترايل باليزرز فوزه السادس
على التوالي خ��ارج ملعبه وج��اء على حساب
نيويورك نيكس  85-104بفضل داميان ليالرد
( 30نقطة) وس��ي دج��اي ماكولوم ( 25بينها
 21في الشوط الثاني) ،فيما ُمني فينيكس صنز
بهزيمته السادسة عشرة على التوالي خارج ملعبه
وجاءت على يد تشارلوت هورنتس .126-92

�شباط «الأ�سود» يم ّر ب�سالم على بر�شلونة
اعتادت جماهير نادي برشلونة اإلسباني أن
يكون شهر شباط مصحوبا ً بالنتائج المخيبة
والعثرات المتتالية ،لكن رجال إنريكي غيّروا
وصححوا مسار الفريق وأنهوا حقبة
المعادلة
ّ
من الخيبات في هذا الشهر.
خالل شهر شباط لهذا العام حقق برشلونة 7
انتصارات وتعادل وحيد في كل المسابقات ،إذ
فاز بكل مبارياته الخمس في الدوري اإلسباني
وعاد بفوز ثمين بثنائية نظيفة من أرض آرسنال
اإلنكليزي في مسابقة دوري أبطال أوروب��ا،
واكتسح فالنسيا في ذهاب نصف نهائي الكأس
قبل أن يتعادل معه في «المستايا» بنتيجة
.1-1
ول���م تختلف حصيلة ال��م��وس��م الماضي
كثيرا ً عن هذا الموسم ،إذ حقق زمالء ميسي 4
انتصارات وتعادل وحيد في ال��دوري وحققوا
فوزا ً في دوري أبطال أوروبا ومثله في الكأس
لتكون الحصيلة  6انتصارات وتعادل وحيد من
جملة  7مباريات خاضها الفريق في شهر شباط
.2015
وسجل الفريق خالل شباط  25 ،2016هدفا ً
وتلقت شباكه  5أه��داف فقط ،في حين سجل
الموسم الماضي  21هدفا ً وتلقت شباكه 8
أهداف.
ويبدو أن برشلونة لويس إنريكي أكثر نضجا ً
وصرامة في التعامل مع الخصوم« ،فاللوتشو»

يملك الحصيلة األفضل في شهر فبراير من بين
كل المدربين الذي أشرفوا على الفريق الكتالوني
في األعوام الـ  15الماضية.

لماذا سمي شباط «األسود»

خالل األعوام الماضية ،عانى فريق برشلونة
كثيرا ً خ�لال شهر شباط وخسر العديد من

المباريات وفشل في تخطي بعض األدوار في
مسابقتي الكأس ودوري أبطال أوروبا ،حتى في
عهد مدربه األسطوري بيب غوارديوال ،وفي ما
يلي بعضا ً من نتائج الفريق في كل المسابقات
خالل شهر شباط منذ عام :2002
 ع��ام  4 :2002انتصارات و  4تعادالتوسجل  12هدفا ً وتلقت شباكه  8أهداف.
ّ

 ع��ام  3 :2003انتصارات و  3تعادالتوسجل  11هدفا ً وتلقت شباكه  5أهداف.
ّ
وسجل  15هدفا ً
 عام  6 :2004انتصاراتّ
وتلقت شباكه  4أهداف.
وسجل
 عام  3 :2005انتصارات و تعادالنّ
 9أهداف وتلقت شباكه  5أهداف.
 عام  4 :2006انتصارات وهزيمتان وسجل 12هدفا ً وقبل  7أهداف.
 ع���ام  3 :2007ان��ت��ص��ارات وت��ع��ادلسجل  9وتلقت شباكه  5أهداف.
وهزيمتانّ ،
سجل
 عام  4 :2008انتصارات وتعادالنّ ، 13هدفا ً وتلقت شباكه  6أهداف.
 ع���ام  3 :2009ان��ت��ص��ارات وت��ع��ادالنوخسارة ،سجل  11هدفا ً وقبل  7أهداف.
 عام  3 :2010انتصارات وتعادل وخسارة،سجل  10أهداف وقبل  5أهداف.
 عام  4 :2011انتصارات وتعادل وخسارة،سجل  13هدفا ً وتلقت شباكه  4أهداف.
 عام  5 :2012انتصارات وتعادل وخسارة،سجل  17هدفا ً وقبل  8أهداف.
 عام  4 :2013انتصارات وتعادل وخسارة،سجل  12هدفا ً وتلقت شباكه  9أهداف.
ّ
 ع���ام  24 :2014ان���ت���ص���ارا ً وت��ع��ادلوخسارتان ،سجل  18هدفا ً وتلقت شباكه 8
أهداف.
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وأضاف المدرب الشاب« :فريقنا ح ّل خامسا ً في نهاية
الدور األول ،بفارق  8نقاط خلف الصفاء المتصدر ،على
رغم إصابة عبد الله كانوتي ،والظلم التحكيمي في حق
الفريق .وهذه بنظري نتيجة جيدة».
وأضاف« :بدأنا الدور الثاني بخسارتين أمام الراسينج
وطرابلس ،لكن الظروف اختلفت في المبارتين ،فأمام
الراسينغ غابت رغبة الفوز لدى الالعبين ،وافتقد الفريق
الحماسة التي غالبا ً ما تميز أداءه».
وتابع« :أما مع طرابلس ،فلقد قدم الالعبون أدا ًء جيداً،
على رغم خسارتهم ،خصوصا ً أنهم لم يستسلموا حتى
بعد تسجيل طرابلس هدفه».
وأش��ار الدقة إلى أنه يبحث في أسباب هذا التراجع،
وقال« :يبدو أن الفريق لم يدخل جديا ً في أجواء المنافسة
بعد توقف الدوري لنحو شهرين ،لكن المشكلة الحقيقية
تكمن في الثلث الهجومي».

�أكاديمية ديفيد ناكيد ت�ستعد
للم�شاركة في دورة دولية
تواصل أكاديمية دايفيد ناكيد لكرة
القدم تحضيراتها للمشاركة في دورة
 ،comm.mitوالتي يشرف عليها
مجموعة أشخاص من ألمانيا وإسبانيا
في مدينة برشلونة اإلسبانية.
التحضيرات تكثفت في األسابيع
ال��م��اض��ي��ة ب��م��ع��دل خ��م��س حصص
تدريبية ف��ي األس��ب��وع أي��ام االثنين

واألربعاء والجمعة والسبت واألحد.
ويشرف على التحضيرات نخبة من
المدربين المميزين إضافة إلى ديفيد
ناكيد ،خليل حمودي ،نبيه الجردي،
محمد مرتضى ،ع�لاء حمية ومحمد
ظاهر .وستشارك األكاديمية بأكثر من
 80العبا ً في  4فئات عمرية وهي تمتلك
ع��ددا ً من الالعبين الموهوبين الذي

سيشكلون عناصر قوة الفرق الممثلة
لألكاديمية ،كما أنهم سيكونون محط
أنظار المراقبين النتقاء الموهوبين.
ويشارك في ال��دورة حوالى 160
فريقا ً من مختلف أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تغادر البعثة بعد
ظهر  23آذار وتعود بتاريخ  28منه
وتزيد عن  100شخص.

دوري �أبطال �آ�سيا :البطل ي�سقط في �أ�ستراليا
واصل غوانغجو ايفرغراند الصيني بدايته المتعثرة في
مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطالً لمسابقة دوري أبطال
آسيا في كرة القدم ،وذلك بسقوطه أمام مضيفه سيدني
األسترالي  2-1أم��س األرب��ع��اء في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة الثامنة.
وكان فريق المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكوالري
بدأ حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل على أرضه مع بوهانغ
ستيلرز الكوري الجنوبي صفر-صفر ثم سقط اليوم
في سيدني بهدف قاتل سجله الصربي البديل ميلوس
ديميترييفيتش في الدقيقة  88من اللقاء ،مانحا ً فريقه
ف��وزه الثاني فقط في المسابقة القارية األم في ثالث
مشاركة له.
وك��ان سيدني ال��ذي افتتح م��ش��واره ف��ي المجموعة
بالخسارة أم��ام مضيفه اوراوا ريد دايموندز الياباني
( )2-0في الجولة االولى ،البادىء بالتسجيل في الدقيقة
 17عبر المقدوني روبرت ستامبولزييف اثر تمريرة رأسية
من النيوزيلندي شاين سميلتس.
ثم حصل الضيوف على فرصة ذهبية الدراك التعادل
من ركلة جزاء انتزعها الوافد الجديد الكولومبي جاكسون
مارتينيز من سيباستيان رايل لكن البرازيلي ريكاردو
غ��والرت سددها ضعيفة ما سمح للحارس األسترالي-
الكرواتي فدران يانييتوفيش بصدها (.)22
وع��وض الفريق الصيني ال��ذي حطم الرقم القياسي
المحلي باجرائه أكبر صفقة في تاريخ البالد بعدما ضم
جاكسون مارتينيز من أتلتيكو مدريد األسباب مقابل 42
مليون يورو ،هذه الفرصة بعد ثالث دقائق فقط عندما مرر
غوالرت الكرة لهوانغ بوين فحولها األخير في المرمى رغم
محاولة المدافع ريان غرانت إبعادها قبل تجاوز الخط

(.)25
وبقيت النتيجة على حالها رغم بعض الفرص للفريقين
حتى الدقيقتين األخيرتين عندما اهتزت شباك الفريق
الصيني ،الفائز باللقب مرتين في األعوام الثالثة األخيرة،
بهدف من البديل ديميتريييفيتش.
وف��ي المباراة الثانية من المجوعة الثامنة ،تغلب
بوهانغ ستيلرز على أوراوا ريد دايموندز بهدف سجله
سون جون-هو في الدقيقة  20من ركلة جزاء ،وذلك رغم
اضطرار الفريق الكوري الجنوبي إلى اكمال اللقاء بعشرة
العبين في الدقائق العشرين األخيرة بعد طرد صاحب
الهدف بالذات.
وتصدر بوهانغ ستيلرز المجموعة برصيد  4نقاط
مقابل  3ألوراوا ومثلها لسيدني ،فيما يقبع غوانغجو في
ذيل الترتيب بنقطة واحدة
وعاد ملبورن فيكتوري األسترالي من ملعب مضيفه
غامبا أوساكا الياباني بتعادل ثمين  1-1األربعاء في
الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.
وسجل شو كوراتا ( 4خطأ في مرمى فريقه) هدف
ملبورن فيكتوري ،وياسوهينو ايندو ( )57هدف غامبا
أوساكا.
وكان ملبورن استهل مشواره بالفوز على شنغهاي
الصيني  ،1-2فرفع رصيده إلى  4نقاط في الصدارة مقابل
نقطتين لغامبا أوساكا ال��ذي تعادل سلبيا ً في الجولة
األول��ى خ��ارج قواعده مع س��وون سامسونغ بلووينغز
الكوري الجنوبي.
وتقام الجولة الثالثة في  16آذار ،حيث يلتقي بوهانغ
ستيلرز مع سيدني في بوهانغ ،وغوانغجو ايفرغراند مع
اوراوا في غوانغجو.

ت�شديد الإجراءات الأمنية خالل يورو 2016
ق��ال ج��اك المبرت رئيس اللجنة
المنظمة لبطولة كأس األمم األوروبية
لكرة القدم (ي��ورو  )2016بفرنسا
أمس ،إن بالده عززت االستعدادات
األمنية بعد الهجمات اإلرهابية التي
شهدتها العاصمة باريس في العام
الماضي.
وأض�����اف الم���ب���رت ف���ي م��ؤت��م��ر
صحافي عقد بمناسبة تبقي 100
يوم على المباراة االفتتاحية للبطولة
إن الخطط األمنية ،المتبعة منذ عام
 ،2013متطورة للغاية بالفعل لكن

بالده تطبق اآلن حالة الطوارئ.
وأكد المبرت أن الحكومة الفرنسية
واللجنة المنظمة سيتشاركان في
مسؤولية تأمين المباريات.
وأوض��ح أن المنظمين سيتولون
مسؤولية التأمين الداخلي لالستادات
بينما تتكفل الدولة ،ممثلة ب��وزارة
الداخلية ورج��ال الشرطة وال��درك،
بتأمين األم��اك��ن ال��ع��ام��ة ووس��ائ��ل
النقل.
وتخطط اللجنة المنظمة ليورو
 2016بتكليف متوسط  900فرد

أمن لكل مباراة وعشرة أالف فرد أمن
طوال البطولة.
وأش��ار المبرت إل��ى أن��ه سيجرى
ف��رض ط��وق أمني م��زدوج ح��ول كل
من االستادات المستضيفة لمباريات
البطولة.
ويتوقع حضور نحو  2.5مليون
مشجع لمباريات البطولة البالغ
عددها  ،51والتي تقام على عشرة
مالعب بتسع مدن فرنسية في الفترة
م��ا بين العاشر ح��زي��ران والعاشر
تموز .2016

ف�ضائح فيفا :بالتيني ي�ست�أنف
قرار �إيقافه لدى «تا�س»
لجأ الفرنسي ميشال بالتيني أمس إلى محكمة التحكيم
«ت��اس» أعلى سلطة قضائية رياضية لالحتجاج على
االبقاء على عقوبته من مزاولة أي نشاط كروي والتي
خفضتها لجنة االستئناف التابعة لـ(فيفا) من  8إلى 6
أعوام.
وسبق لبالتيني أن أعلن أنه سيقاتل من أجل تبرئة
نفسه وتلميع صورته ،معتبرا ً أن «األم��ر يتعلق بقرار
مهين ومخجل وحرمان من الحقوق ،في الحقيقة هو قرار
سياسي اتخذ من طرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليست
لديها سلطة داخل هذه المنظمة».
وك��ان��ت لجنة األخ�ل�اق التابعة لفيفا ق��ررت ف��ي 21
كانون األول الماضي ايقاف رئيس االتحاد الدولي السابق
السويسري جوزيف بالتر وبالتيني الذي سحب ترشيحه
لالنتخابات الرئاسية 8 ،أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي
بسبب دفعة غير مشروعة من األول بقيمة مليوني دوالر
سددها عام  2011لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين
 1999و 2002ومن دون عقد مكتوب.
ورفضت لجنة االستئناف طلبي بالتر وبالتيني في
 24شباط الماضي ،معتبرة أنهما متهمان بخرق  4بنود
في قانون األخالق خصوصا ً تضارب المصالح ،واكتفت
بتخفيف العقوبة إلى  6أعوام بالنظر إلى «الخدمات التي
قدماها لفيفا واالتحاد األوروبي وكرة القدم خالل سنوات
عديدة».

راوبال يطالب بالتيني باالستقالة

وعلى صعيد متصل اقترح راينر راوبال الرئيس المؤقت
لالتحاد األلماني على بالتيني االستقالة من رئاسة االتحاد
األوروبي.
وقال راوب��ال لصحيفة «بيلد» األلمانية األربعاء« :ما
زلت مقتنعا ً بأنه يجب عدم التسرع في الحكم .لكن في ما

يخص كأس أوروبا ،قد يكون من مصلحة االتحاد األوروبي
أن يستقيل (بالتيني) من منصبه».
وأشار راوبال إلى أن االتحاد األوروبي راهنا ً من دون
اثنين من أبرز قيادييه ،اثر ايقاف بالتيني وانتخاب أمينه
العام السويسري جاني اينفانتينو رئيسا ً لفيفا« :يجب
تجهيز وتحضير أمور كثيرة لكأس أوروب��ا» ،مشيرا ً إلى
«ض��رورة مناقشة بديل في الجمعية العمومية لالتحاد
األوروبي في أيار».
وت��اب��ع« :ي��ج��ب التمييز بين المصالح الشخصية
لبالتيني وعمل االتحاد األوروبي ،وهي منظمة تبلغ قيمتها
المليارات».
ويبقى معرفة ما إذا كانت المهل الضرورية تسمح
بانتخاب رئيس جديد في الجمعية العمومية المقبلة
المقررة في  3أيار في بودابست.

