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الفيفا

السلة اللبنانية

الشيخ سلمان وأنفانتينو آخر المرشحين األقوياء
أسماء جديدة من
قارات مختلفة دخلت
السباق إلى رئاسة «الفيفا»
مع إغالق باب التراشيح
أمس .أسماء ستفتح الباب
على احتماالت عدة في
أقسى المعارك االنتخابية
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح آلس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـم ـ ـثـ ــل آخـ ـ ـ ـ ــر ف ــي
انـتـخــابــات رئــاســة االت ـحــاد الــدولــي
لكرة القدم التي ستقام في  26شباط
امل ـق ـب ــل ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا ت ـق ـ ّـدم رئـيــس
االتـحــاد اآلسـيــوي للعبة البحريني
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
بترشيحه ،متعهدًا بإعادة املنظمة
الـعــاملـيــة ال ـتــي ضــربـهــا ال ـف ـســاد الــى
مسارها الصحيح.
وذكـ ـ ــر بـ ـي ــان ح ـ ــول ت ــرش ـي ــح رئ ـيــس
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوي« :ال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــا
بمسؤولية مواصلة خدمة لعبة كرة
القدم بكل عزم ومهنية ،واستشعارًا
بدقة املرحلة التي ّ
يمر بها االتحاد
ً
ال ــدول ــي ،ورغ ـب ــة فــي إع ــادة املنظمة
ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـ ًـى م ـس ــاره ــا ال ـص ـح ـيــح،
واسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ــدعـ ــوات الـ ـع ــدي ــد مــن
أعضاء املنظومة الكروية ،فقد قررت
الترشح لرئاسة االتحاد الدولي في
االنتخابات املقبلة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـيـ ــان« :تـ ـ ـم ـ ـ ّـر م ـس ـي ــرة
االتحاد الدولي لكرة القدم بمرحلة
دقـيـقــة فــي الــوقــت الــراهــن تستدعي
الـ ـعـ ـم ــل بـ ـك ــام ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــة م ـ ــن أج ــل
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـثـ ـق ــة ب ـ ـهـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــة
الرياضية الكبرى ،وهــو األمــر الذي
يدفعنا إلــى عــدم الــوقــوف مكتوفي
األيدي ،وبذل كل جهد ممكن لتنقية
ص ــورة املـظـلــة الـجــامـعــة لـكــرة الـقــدم
العاملية».
وخـ ـت ــم ب ــالـ ـق ــول« :لـ ـق ــد وج ـ ـ ــدت مــن
زم ـ ــائ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
ل ــات ـح ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ك ــل الـتـشـجـيــع
ل ـخ ـطــوة ال ـتــرشــح لــرئــاســة االت ـحــاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،وأع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن تـ ـل ــك ال ـث ـق ــة
تمنحني ال ــداف ــع للمضي قــدمــا في
امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ،ووض ـ ــع ال ـب ــرام ــج
واألف ـ ـك ـ ــار الـ ـخ ــاق ــة الـ ـت ــي س ـت ـثــري
مسيرة االتحاد الدولي».
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ــرش ـ ــح س ـ ـل ـ ـمـ ــان ض ــرب ــة
ل ـبــات ـي ـنــي ت ـح ــدي ـدًا ألنـ ــه سـيـخـســر
أصوات اآلسيويني ،كون البحريني
يـ ـسـ ـتـ ـن ــد الـ ـ ـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــدة صـ ـلـ ـب ــة م ــن
ـارات
األص ـ ـ ـ ــوات فـ ــي ق ـ ــارت ـ ــه ،ال ـ ــى ق ـ ـ ـ ٍ
أخرى أيضًا.
ودعــم الشيخ سلمان ترشيح بالتر
ف ــي ان ـت ـخــابــات أيـ ــار امل ــاض ــي ،الـتــي

تغلب فيها األخير على األمير علي
بــن الحسني ،قبل أن يـقـ ّـدم استقالة
مفاجئة بعد أربعة أيام.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي الح ـ ـقـ ــا دع ـم ــه
لـلـفــرنـســي مـيـشــال بــاتـيـنــي رئـيــس
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ف ــي ان ـت ـخــابــات
ش ـ ـبـ ــاط املـ ـقـ ـب ــل قـ ـب ــل إيـ ـ ـق ـ ــاف ن ـجــم
يوفنتوس اإليطالي السابق من قبل
لجنة األخالق املستقلة في االتحاد
الدولي بقضية «دفع غير مشروع»
مل ـب ـل ــغ م ـل ـي ــون ــي فـ ــرنـ ــك س ــوي ـس ــري
تـلـقــاهــا الـفــرنـســي مــن «الـفـيـفــا» في
عام .2011

ويـحـظــى ب ــن ابــراه ـيــم بـغـطــاء كبير
م ــن ال ـش ـيــخ ال ـكــوي ـتــي أح ـم ــد الـفـهــد
ال ـص ـب ــاح رئ ـي ــس امل ـج ـلــس األومل ـب ــي
اآلسـ ـي ــوي ورئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ال ـل ـجــان
األومل ـب ـيــة الــوطـنـيــة (أن ـ ــوك) وعـضــو
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة فـ ــي «ال ـف ـي ـف ــا»
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز األشـ ـخ ــاص
امل ــؤث ــري ــن ف ــي ال ــري ــاض ــة اآلس ـي ــوي ــة
والعاملية.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـحــدث سـلـمــان عن
ال ــدع ــم ال ــذي تـلـقــاه إلع ــان تــرشـحــه
بالقول« :تلقيت اتصاالت عديدة من
منتسبي أس ــرة ك ــرة ال ـقــدم العاملية

«القيصر» لن يسكت
يبدو ان «قيصر» الكرة األملانية السابق فرانتس بكنباور لن يسكت بعد
اآلن عن االتهامات بشأن شراء األصوات خالل التصويت على اختيار
املانيا الستضافة مونديال  ،2006حيث كان رئيسًا للجنة املنظمة.
وقال بكنباور ملجلة «دير شبيغل» األملانية« :اإلجابات في الطريق»،
مبديًا استعداده للمثول أمام املحققني الذين سيباشرون التحقيق في
القضية بناء على طلب االتحاد األملاني.
وأشارت صحيفة «بيلد» إلى أنه يحتمل ان يعقد النجم السابق اجتماعًا
مع املحققني هذا األسبوع ،بعدما ُع ّد من األشخاص الضالعني في
الفضيحة ،التي تدور حول  7ماليني و 580ألف دوالر ُدفعت إلى «الفيفا».

(س ـ ـ ـ ـ ــواء فـ ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي
واآلسـ ـ ـي ـ ــوي واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ال ـق ــاري ــة
والوطنية) تطالبني بالترشح».
اس ـ ـ ـ ٌـم ق ـ ــوي آخ ـ ــر دخ ـ ــل ع ـل ــى ال ـخــط
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ه ـ ــو الـ ـس ــويـ ـس ــري ج ـي ــان ــي
أن ـفــان ـت ـي ـنــو األم ـ ــن الـ ـع ــام لــات ـحــاد
األوروبي ،الذي يحظى بدعم اللجنة
التنفيذية لالتحاد القاري.
وأوضـ ــح ب ـيــان لــات ـحــاد األوروب ـ ــي:
«نـ ـح ــن سـ ـعـ ــداء ب ـت ــرش ــح ج ـي ــان ــي»،
مضيفًا «إنه في خضم إجراء تقديم
رعاته الضروريني ،وسيصدر بيانًا
فــي وق ــت الحـ ــق» ،مــن دون اإلش ــارة
بأي كلمة الى رئيسه بالتيني.
وانـ ـض ــم الـ ــى س ـل ـم ــان وأن ـفــان ـت ـي ـنــو
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ـل ـي ـب ـيــري مــوســى
ب ـي ـل ـي ـتــي ،ال ـ ــذي ق ـ ــال« :ل ـق ــد تـقــدمــت
رسـمـيــا بترشحي لــرئــاســة الفيفا»،
مـضـيـفــا «أن ــا مـتـفــائــل ج ـدًا بفرصي
ل ـل ـف ــوز وأع ـ ــد بـ ــأن أدخ ـ ــل ت ـغ ـي ـيــرات
إيجابية».
ومـ ــع ت ــرش ــح ب ـي ـل ـي ـتــي ،ارتـ ـف ــع ع ــدد
املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــى ث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ح ـي ــث
انـ ـ ـض ـ ــم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورون الـ ــى
األم ـي ــر األردنـ ـ ــي ع ـلــي ب ــن الـحـســن،
وبالتيني ،والفرنسي اآلخر جيروم
شـ ــام ـ ـبـ ــانـ ــي ،وال ـ ـج ـ ـن ـ ــوب أف ــريـ ـق ــي
طــوكـيــو سيكسويل والـتــريـنـيــدادي
ديفيد ناكيد.

منتخب كرة السلة للناشئين
الى كأس آسيا
غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئني في كرة
السلة لالعبني دون  16سنة بعد ظهر امس
الى اندونيسيا للمشاركة في بطولة آسيا
التي ستقام بني  29الشهر الحالي و 7تشرين
الثاني املقبل ،وهي مؤهلة الى كأس العالم
لتحت الـ  17سنة التي ستقام السنة املقبلة،
حيث ّ
ينص نظام البطولة على تأهل ثالثة
منتخبات من القارة الصفراء الى نهائيات
بطولة العالم.
وتألفت البعثة اللبنانية من :أالن صايغ
(رئيسًا) ،ايلي نجم (اداريًا) ،سليم الشمالي
(مدربًا) ،روالن تابت (مساعدًا للمدرب)،
ايلي رعد (معالجًا فيزيائيًا) ،وليد ابي راشد
وجورج سعد (حكمني دوليني) ،توفيق صقر،
محمد قبطان ،شربل سعد ،جاد نمر ،نادي
هاشم ،ميتشل تابت ،كريم زينون ،سليم
عالء الدين ،نادر ابو املنى ،جو زيادة ،محمد
الخطيب وجورج بيروتي (العبني).
وحضر رئيس لجنة املنتخبات الوطنية مارون
جبرايل الى مطار بيروت ،حيث التقى افراد
البعثة وتمنى لهم التوفيق في البطولة القارية.
يشار الى ان لبنان وقع ضمن املجموعة
الثانية التي تضم اندونيسيا صاحبة الضيافة
وتايبه وبنغالدش ،وسيخوض مباراته األولى
الخميس مع اندونيسيا ،تليها مباراة ثانية
الجمعة امام تايبه ،قبل ان يختتم مبارياته في
دور املجموعات السبت امام بنغالدش.

أصداء عالمية

دعم الشيخ سلمان بالتر ثم بالتيني قبل أن يقرر ترشيح نفسه (أولغا مالتسيفا ــ أ ف ب)

موغوروزا تفوز على سافاروفا
في بطولة الماسترز

ت ـغ ـل ـبــت اإلس ـب ــان ـي ــة غ ــارب ـي ـن ــي مـ ــوغـ ــوروزا
امل ـص ـن ـف ــة ث ــان ـي ــة ع ـل ــى ال ـت ـش ـي ـك ـيــة لــوســي
ســافــاروفــا السابعة  3-6و 6-7فــي الجولة
االولى من منافسات املجموعة البيضاء في
ُ
بطولة املاسترز لالعبات الثماني األ َول في
كرة املضرب .وثأرت بالتالي موغوروزا من
سافاروفا ،التي كانت قد أخرجتها من الدور
ربــع النهائي لبطولة فرنسا املفتوحة على
مالعب روالن غاروس في حزيران املاضي
في أول مواجهة بني الالعبتني.
وفــي م ـبــاراة ثانية ضمن املجموعة ذاتـهــا،
تغلبت األملانية أنجليك كيربر السادسة على
التشيكية بترا كفيتوفا الرابعة  2-6و.6-7
برشلونة قد يخسر ماسكيرانو
في «الكالسيكو»

الدوري األميركي للمحترفين

أنظمة جديدة في النسخة الـ  70لدوري العمالقة
ينطلق الـ ــدوري األم ـيــركــي الشمالي
للمحترفني في كــرة السلة ،بنسخته
الـسـبـعــن بـمـشــاركــة  30فــري ـقــا ،وفــي
ظ ــل م ـنــاف ـســة ش ــدي ــدة م ـن ـت ـظــرة بــن
غولدن ستايت ووريــرز حامل اللقب
ووصيفه كليفالند كافالييرز.
وك ـ ـ ــان غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت وك ـل ـي ـفــانــد
كافالييرز قــد سيطرا على مجريات
ال ــدوري املوسم املــاضــيّ ،
فتوج األول
ً
بطال للمنطقة الغربية ،وحمل الثاني
لقب الشرقية ،قبل أن يحسم ووريرز
لقب الــدوري للمرة األولــى منذ 1975
بـفــوزه على كليفالند كافالييرز 2-4
في الدور النهائي.
ويبدأ غولدن ستايت ووري ــرز حملة
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ل ـق ـبــه ب ــاس ـت ـض ــاف ــة نـيــو
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اورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز ،ب ـغ ـيــاب مــدربــه
ستيف كير بسبب مضاعفات عملية
جراحية في الظهر.
وسيواجه فريق «املحاربني» منافسة
قــويــة ف ــي املـنـطـقــة الـغــربـيــة م ــن ســان
أنـطــونـيــو س ـبــرز الـ ــذي ع ــزز صفوفه
ب ــاع ــب بـ ــورتـ ــانـ ــد تـ ــرايـ ــل ب ــاي ــزرز
الم ــارك ــوس ال ــدري ــدج ال ـ ــذي سيمثل
س ـ ـن ـ ـدًا قـ ــويـ ــا لـ ـلـ ـث ــاث ــي تـ ـي ــم دانـ ـك ــن
والفرنسي طوني باركر واالرجنتيني
مانو جينوبيلي.
بـ ــدوره ،لــم يـخــرج هـيــوســن روكـتــس
ع ــن دائ ـ ــرة ال ـف ــرق امل ـنــاف ـســة لـغــولــدن
ستايت ،بعدما عزز صفوفه بصانع
األل ـعــاب تــاي الوس ــون ،ال ــذي سيزيد
الفعالية الهجومية من دون شك الى

جانب نجمي الفريق جيمس هاردن
ودوايت هاورد.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـم ـن ــي لـ ـ ــوس أن ـج ـلــس
اليكرز النفس بمحو آثــار أحــد أسوأ
مـ ــواس ـ ـمـ ــه ( 21فـ ـ ـ ــوزًا و 61خـ ـس ــارة
املــوســم املــاضــي) معتمدًا على عــودة
نجمه كوبي براينت بعد تعافيه من
االصابة.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ـع ــض
ال ـت ـع ــدي ــات ف ــي ن ـظ ــام ال ـب ـط ــول ــة ،اذ
ل ــن ي ـض ـمــن أبـ ـط ــال امل ـج ـم ــوع ــات فــي
ال ـ ـ ــدوري م ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا أفـضـلـيــة
ـدور االول مــن ال ـ «بــاي
االرض فــي ال ـ ّ
أوف» ،وستصنف الـفــرق فــي األدوار
االقـ ـص ــائـ ـي ــة ب ـح ـس ــب ن ـت ــائ ـج ـه ــا فــي
ال ـ ـ ــدوري امل ـن ـت ـظــم .وب ـح ـســب ال ـن ـظــام

ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،ف ـ ـ ــان أبـ ـ ـط ـ ــال املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الثالث في كل من املنطقتني الغربية
وال ـشــرق ـيــة ال ــى ج ــان ــب أف ـض ــل فــريــق
م ــن غ ـيــر أب ـط ــال امل ـج ـم ــوع ــات ،كــانــوا
يصنفون فــي املــراكــز األرب ـعــة األولــى
في الدور االول من االدوار االقصائية.
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـج ــري ت ـص ـن ـي ـف ـهــا االنـ ــديـ ــة
امل ـ ـت ـ ـعـ ــادلـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب ب ـح ـســب
ً
امل ــواجـ ـه ــات املـ ـب ــاش ــرة ب ـي ـن ـهــا ،ب ــدال
مــن االعـتـمــاد على الفريق الفائز في
مجموعته.
وهنا برنامج مـبــاريــات الـيــوم االول:
أتالنتا هوكس  -ديترويت بيستونز،
شيكاغو بولز  -كليفالند كافالييرز،
غـ ـ ــولـ ـ ــدن س ـ ـتـ ــايـ ــت ووريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز  -ن ـيــو
اورليانز بيليكانز.

قــد يخسر برشلونة بطل اسبانيا واوروب ــا
خدمات العبه األرجنتيني خافيير ماسكيرانو
فــي موقعة «الكالسيكو» فــي حــال معاقبته
باإليقاف ملــدة  4مباريات أو أكثر بعد طرده
من اللقاء الذي فاز فيه الفريق الكاتالوني على
إيـبــار  1-3فــي املــرحـلــة التاسعة مــن ال ــدوري
االسباني .وتلقى ماسكيرانو البطاقة الحمراء
مباشرة لشتمه الحكم املساعد عندما كان
فريقه متقدمًا  1-2واللعب متوقفًا .وبحسب
تقرير الحكم فان ماسكيرانو تلفظ بعبارات
مهينة بحق الحكم املـســاعــد ،وفــي مثل هذه
الـحــالــة ينص قــانــون الـعـقــوبــات على معاقبة
الالعب بني  4مباريات و 12مباراة.
كانافارو ّ
يدرب النصر السعودي

تـعــاقــد ن ــادي الـنـصــر ال ـس ـعــودي م ــع املــدافــع
اإلي ـطــالــي ال ـســابــق فــابـيــو ك ــان ــاف ــارو لـقـيــادة
فريقه مدربًا حتى نهاية املوسم الحالي .وذكر
الـنـصــر فــي صفحته عـلــى مـ ّ
ـدونــة «تــويـتــر»:
«استلم فابيو كانافارو مهمة التدريب خلفًا
لخورخي دا سيلفا ،الــذي أقيل مــن منصبه
بعد خسارة الفريق أمام الشباب  1-0في ربع
نهائي كأس ولي عهد السعودية».

