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ّ

البطوالت األوروبية

توتنهام وشالكه يعبران إلى ربع النهائي
فعلها تونتهام
هوتسبر وأخرج ميالن
من مسابقة دوري أبطال
أوروبا من دورها الـ16
بعد تعادله معه سلبًا
في الوقت الذي بلغ فيه
شالكه الدور ربع النهائي
على حساب فالنسيا
ّ
ودع ميالن االيطالي مسابقة دوري
أب����ط����ال أوروب��������ا م����ن دور ال�������ـ 16بعد
تعادله ومضيفه توتنهام هوتسبر
االنكليزي  1-0( 0-0ذهابًا).
وان��ط��ل��ق ت��وت��ن��ه��ام ال���ى ال��ه��ج��وم منذ
ال��ل��ح��ظ��ة االول�������ى ،ف���س���دد الهولندي
رافايل فان درفارت من خارج منطقة
الجزاء إال أنها مرت بمحاذاة القائم
األي���س���ر ( ،)2أت��ب��ع��ه ب��ي��ت��ر كراوتش
ب���رأس���ه إال أن ال���ح���ارس كريستيان
أبياتي كان لها باملرصاد (.)4
وص����ن����ع م����ي��ل�ان أول��������ى ف����رص����ه عبر
السويدي زالتان ابراهيموفيتش من
ركلة ح��رة إال أن ال��ح��ارس البرازيلي
غ��وم��ي��ز اس��ت��ط��اع االن���ق���ض���اض على
كرته (.)15
وح���م���ل���ت ال���دق���ي���ق���ة  25أخ���ط���ر فرص
م�����ي��ل��ان ع����ن����دم����ا س��������دد البرازيلي
روبينيو فاصطدمت كرته بقدم أحد
املدافعني وتابعت طريقها الى املرمى
غ���ي���ر ان امل�����داف�����ع ال���ف���رن���س���ي ويليام
غاالس أبعدها عن خط املرمى.
ث���م س���دد ال��ب��رازي��ل��ي ب��ات��و م���ن داخل
منطقة ال��ج��زاء اال ان غوميز تصدى
ل��ك��رت��ه ( .)31رد ع��ل��ي��ه ف����ان درفارت

ب��ت��س��دي��دة ج�����اءت ب�ي�ن ي����دي أبياتي
(.)36
وم���ع ان��ط�لاق ال��ش��وط ال��ث��ان��ي أضاع
ك���راوت���ش ف��رص��ة اف��ت��ت��اح التسجيل
برأسه (.)46
وب����ل����غ ش���ال���ك���ه األمل�����ان�����ي ال��������دور ربع
ال���ن���ه���ائ���ي ب���ع���د ت��غ��ل��ب��ه ع���ل���ى ضيفه
فالنسيا االسباني  1-1( 1-3ذهابًا).
وب���ع���د ف���رص���ة أول������ى ل���ش���ال���ك���ه عبر
ال��س��وي��س��ري م��اري��و غافرانوفيتش
م������ن رأس������ي������ة اس�����ت�����ط�����اع الحارس
امساكها ( ،)12سجل فالنسيا هدف
االفتتاح عندما سدد التركي محمد
توبال بقوة فاصطدمت كرته برأس
زميله البرتغالي ري��ك��اردو كوستا
وتابعت طريقها الى مرمى الدولي

مانويل نوير (.)16
وانتظر شالكه حتى الدقيقة  39ليدرك
ال��ت��ع��ادل ع��ب��ر ال��ب��ي��روف��ي جيفرسون
فارفان من ركلة حرة رائعة.
وم��ن��ح غ��اف��ران��وف��ي��ت��ش ف��ري��ق��ه هدف
ال��ت��أه��ل ب��م��ت��اب��ع��ة م���ن داخ����ل منطقة
الجزاء (.)52
م����ن ث����م ع�����اد ف�����ارف�����ان ل��ي��ق��ض��ي على
أح�لام فالنسيا عندما سجل الهدف
ال��ث��ال��ث م���ن ان���ف���رادي���ة أس��ك��ن بعدها
الكرة ببراعة في الشباك (.)90

يوروبا ليغ
ت���ق���ام ال��ل��ي��ل��ة م���ب���اري���ات ذه������اب دور
ال�������ـ 16ف����ي م��س��اب��ق��ة “ي�����وروب�����ا ليغ”،
ح���ي���ث ت���ب���رز م���ب���اري���ات ع�����دة أقواها

لم ترتق مباراة
توتنهام هوتسبر
وميالن إلى
المستوى المطلوب

ب�ي�ن ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن ث��ان��ي الدوري
االمل������ان������ي وض����ي����ف����ه ف�����ي�����اري�����ال رابع
ال��دوري االسباني ،حيث يأمل فريق
امل�����درب ي���وب ه��اي��ن��ك��ي��س أن يحافظ
على سجله ال��خ��ال��ي م��ن ال��ه��زائ��م في
امل��س��اب��ق��ة ه����ذا امل���وس���م واالستفادة
م��ن ع��ام��ل��ي االرض وال��ج��م��ه��ور لكي
ي��خ��رج ف��ائ��زًا ق��ب��ل ال��س��ف��ر ال���ى ملعب
“إل مادريغال” حيث ستكون االمور
اصعب بكثير.
ك�����ذل�����ك ي�����ت�����واج�����ه س����س����ك����ا موسكو
الروسي مع ضيفه بورتو البرتغالي
ف����ي م���وق���ع���ة ق���وي���ة ت��ج��م��ع ب��ي�ن بطل
 2005وبطل .2003
ب���دوره ،سيكون ليفربول االنكليزي
ال��������ذي ت ّ
��������وج ب���ل���ق���ب ك�������أس االتحاد
االوروب����ي ث�لاث م���رات واملنتشي من
فوزه على غريمه مانشستر يونايتد
( )1-3ف��ي ال�����دوري امل��ح��ل��ي ،اختبارًا
صعبًا امام مضيفه براغا البرتغالي.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
ب��ي أس ف��ي اي��ن��ده��وف��ن ال��ه��ول��ن��دي -
رينجرز االسكوتلندي ()20.00
ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن االمل���ان���ي  -فياريال
االسباني ()20.00
س���ب���ورت���ي���ن���غ ب�����راغ�����ا ال����ب����رت����غ����ال����ي -
ليفربول االنكليزي ()20.00
س��س��ك��ا م��وس��ك��و ال����روس����ي  -بورتو
البرتغالي ()20.00
ب��ن��ف��ي��ك��ا ال��ب��رت��غ��ال��ي  -ب���اري���س سان
جيرمان الفرنسي ()22.05
اي������اك������س ام������س������ت������ردام ال����ه����ول����ن����دي -
سبارتاك موسكو الروسي ()22.05
تفنتي انشكيده الهولندي  -زينيت
سان بطرسبورغ الروسي ()22.05
دينامو كييف االوكراني  -مانشستر
سيتي االنكليزي ()22.05
ت����ق����ام م����ب����اري����ات االي���������اب الخميس
املقبل.
(األخبار ،أ ف ب)

تبرز في مسابقة
«يوروبا ليغ»
مواجهة باير
ليفركوزن وفياريال
ّ
فارفان يحتفل بعد تسجيله الهدف األول في مرمى فالنسيا (فرانك أوغستني ــ أ ب)

كرة القدم

جلسة أمس انفجرت وانسحابات ومطالبة باإلصالح
ال����ت����أم أم�����س أع����ض����اء ال���ل���ج���ن���ة العليا
ل�ل�ات���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ل���ك���رة ال����ق����دم ،في
ج��ل��س��ة ك�����ان م����ن امل���ف���ت���رض أن تبحث
فيها املواضيع الخالفية التي أعقبت
ال���ج���ل���س���ة امل����اض����ي����ة .ب���ي���د أن «جدول
األع ّ����م����ال امل���ن���ق���وص» ف ّ���ج���ره���ا ،بسبب
ت���ع���ن���ت األم���ي���ن ال����ع����ام ف����ي ع������دم طرح
بنود أث��ارت امتعاضات وخالفات في
امل��ح��ض��ر ال���س���اب���ق ،ح��ي��ث ان��س��ح��ب كل
من سمعان الدويهي وج��ورج شاهني
وم���ازن قبيسي احتجاجًا ،ولحق بهم
ال��رئ��ي��س ه��اش��م ح��ي��در ون��ائ��ب��ه ريمون
س��م��ع��ان بغية إق��ن��اع��ه��م ب��ال��ع��دول عن
االنسحاب من دون جدوى.
ص���در ات����ح����ادي إل�����ى أن�����ه لم
وأش�������ار م��� ً
ي��ع��د م��ق��ب��وال ق��ل��ة ال��ت��ج��اوب م��ن األمني
ال���ع���ام امل��ت��ش ّ��ب��ث ب����آرائ����ه ،وال������ذي يظن

أن�����ه ح���اك���م ب����أم����ره .وي���ج���ب التخلص
م���ن ه����ذه ال��ع��ق��ل��ي��ة وإع�������ادة ال��ن��ظ��ر في
ال��ل��ج��ان ع��م��وم��ًا ،وخ��ص��وص��ًا الحكام
واملنتخبات وال��ت��س��وي��ق ،مضيفًا «إذا
كنا غير قادرين على القيام بمهماتنا،
فليأتوا بغيرنا ،وإال فإنه واهم من يظن
أننا «معاقون» ،ومن غير الجائز إدارة

مباراتان للعهد واألنصار اليوم
تنطلق اليوم منافسات األسبوع الـ 17من بطولة لبنان لكرة القدم
بمباراتني للعهد واألنصار ،إلفساح املجال لهما لإلعداد ملباراتيهما
في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي ،الثالثاء في  15الجاري.
اإلخاء × العهد (بحمدون ـ  :)14:30يقع العهد املتصدر ( 41نقطة)
في ضيافة ال تخلو من املنافسة أم��ام اإلخ��اء (سابع  17نقطة)،
وسوء الطقس قد يعرقل ّ
التفوق الفني للعهد.
اإلص��ل��اح × األن���ص���ار (ص����ور ـ  :)14:30ينتقل
األخ���ض���ر (راب�����ع  34ن��ق��ط��ة) ب��ح��ذر ال���ى االصالح
(ثاني عشر  4نقاط) في معقله الوعر ،حيث عادله
الراسينغ آخ��ر دقيقة 2ـ ،2فهل يكررها؟ ويغيب
عن األنصار مدافعه رام��وس (الصورة) لإليقاف.
وتستكمل املرحلة يوم السبت.
اللعبة عبر الهاتف من الخارج».
ورأى امل���ص���در أن ه��ن��اك م���ن يهتمون
ل��ح��س��اب��ات��ه��م ال��ش��خ��ص��ي��ة وال يهمهم
ما يجري في اللعبة التي وصلت إلى
ال��ح��ض��ي��ض بسبب عقلية االستئثار
التي ينتهجها األمني العام وشركاؤه.
وف��ي ات��ص��ال م��ع ال��دوي��ه��ي ،أك��د أن��ه لن

ي��ع��ود ال���ى ع��م��ل��ه االت���ح���ادي وحضور
ال���ج���ل���س���ات إال ب���ع���د ت���ض���م�ي�ن جدول
األعمال األمور الخالفية ،وأن يكون كما
يجب .وأض��اف الدويهي أنه كان يجب
ترشيحه لعضوية لجنة كرة الصاالت
في االتحاد اآلسيوي ،بيد أنه انسحب
م��ن ال��ج��ل��س��ة ل��ح��ف��ظ ك��رام��ت��ه ال��ت��ي هي

البرازيل تواصل التراجع
في تصنيف “الفيفا”
خسرت البرازيل مركزها مجددًا على
الئحة التصنيف الشهري الصادر عن
االتحاد الدولي لكرة القدم ،وهذه املرة
ملصلحة األرجنتني التي صعدت الى
املركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط
عن “السيليساو” ،في الوقت الذي بقيت
فيه إسبانيا بطلة العالم أولى ،وهولندا
وصيفتها ثانية ،تليهما أملانيا ثالثة
مونديال .2010
 ترتيب املنتخبات الـ  20األوائل: -1اسبانيا 1880
نقطة
 -2هولندا 1730
 -3املانيا 1486
 -4االرجنتني 1412
 -5البرازيل 1411
 -6انكلترا 1212
 -7االوروغواي 1172
 -8كرواتيا 1071
 -9البرتغال 1060
 -10اليونان 1038
 -11ايطاليا 957
 -12النروج 957
 -13روسيا 956
 -14تشيلي 954
 -15اليابان 938
 -16غانا 931
 -17سلوفينيا 916
 -18فرنسا 913
 -19الواليات املتحدة
894
 -20صربيا 872

 ترتيب املنتخباتالعربية:
 -35مصر  658نقطة
 -45تونس 568
 -55الجزائر 539
 -66املغرب 493
 -71ليبيا 472
 -79السعودية 416
 -81األردن 410
 -89العراق 379
 -90قطر 379
 -96البحرين 344
 -103الكويت 308
 -106السودان 298
 -108سوريا 295
 -110عمان 275
 -126اليمن 219
 -169لبنان 58
 -174موريتانيا 49
 -178فلسطني 40
 -186الصومال 23
 -187جزر القمر 19

أملانيا × البرازيل في وداع باالك
سيخوض قائد منتخب أملانيا السابق
ميكايل باالك مباراته الدولية الرقم 99
واألخيرة مع بالده في مواجهة ودية مع
البرازيل في  10آب املقبل ،بحسب ما
ذكرت صحيفة «بيلد» األملانية املختصة.
ّ
ُويتوقع أن يلتقي مدرب املنتخب يواكيم
لوف مع باالك في نهاية الشهر الجاري
ملناقشة مستقبل العب وسط باير
ليفركوزن الحالي مع املنتخب الوطني
ومباراته الوداعية ضد البرازيل في
شتوتغارت.

ريال مدريد لترحيل كاكا!
أغلى بكثير من أي منصب أو كرسي.
وب���ال���ع���ودة ال����ى ال��ج��ل��س��ة ال���ت���ي عقدت
أم������س وغ��������اب ف�����ي ب���داي���ت���ه���ا محمود
الربعة وجهاد الشحف ،فكان في أبرز
مقرراتها:
ترشيح الرئيس هاشم حيدر لعضوية
ل���ج���ن���ة رؤي�������ة آس�����ي�����ا ،وره�����ي�����ف عالمة
لعضوية لجنة املسابقات في االتحاد
اآلس����ي����وي ،واالع����ت����ذار ع���ن ع����دم قبول
دع������وة االت����ح����اد ال���ع���م���ان���ي استضافة
منتخب لبنان األومل��ب��ي للعب مباراة
ودي���ة م��ع نظيره اللبناني ف��ي مسقط
لتعارضها مع مباريات الدوري املحلي
واق��ت��راح إقامتها في  23آذار الجاري،
وإيقاف العب النجمة عباس عطوي أول
التضامن
مباراتني رسميتني وإداري
ّ
صور نجيب بسمة ستة أشهر ،وكل من
حسن خاتون ومحمد مطر (الراسينغ)
ورام�����وس ج��ون��ي��ور (األن���ص���ار) وعلي
يعقوب (املبرة) وحسن فرحات (السالم
ص����ور) أول م���ب���اراة رس��م��ي��ة ،وتحميل
ن����ادي ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي كلفة األضرار
التي لحقت بملعب الصفاء مع تغريمه
 500ألف ليرة.

ّ
توقعت صحيفة “آس” اإلسبانية امس
أن ّ
يرحل ريال مدريد صانع األلعاب
البرازيلي كاكا في نهاية املوسم الحالي،
رغم بقاء أربعة اعوام على انتهاء عقده
مع النادي امللكي ،وذلك بعد ّ
تكرر إصابته
التي حرمته من تقديم املستوى الذي ظهر
به في الدوري اإليطالي مع فريقه السابق
ميالن.

شالكه يسحب ثقته بماغاث
يبدو أن شالكه األملاني سحب ثقته
بمدربه فيليكس ماغاث ،إذ أفادت تقارير
صحافية بأن األخير سيترك منصبه في
نهاية املوسم الحالي ،مشيرة الى أن ادارة
النادي ال ترى أنه قادر على تحقيق هدف
الفوز بلقب الدوري األملاني قبل انتهاء
عقده عام .2013
(أ ف ب)

