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يوروبا ليغ

اخبار رياضية

نابولي يقترب من دور
الـ 16لـ«يوروبا ليغ» وروما يعاني
نتائج متوقعة ،وأخرى مخيبة ،لبعض
م ـبــاريــات ذه ــاب دور ال ـ ــ 32مــن بطولة
«ي ـ ــوروب ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ» .وك ـ ــان ف ـ ــوز نــابــولــي
اإليـ ـط ــال ــي وإفـ ــرتـ ــون االن ـك ـل ـي ــزي على
مستضيفهما طــرابــزون سبور التركي
 0-4ويونغ بويز السويسري  1-4تواليًا،
هو األبرز ،لقطعهما خطوة كبيرة نحو
الدور املقبل.
في املـبــاراة األول ــى ،قــدم نابولي عرضًا
م ـم ـي ـزًا خ ـ ــارج قـ ــواعـ ــده وخ ـ ــرج ف ــائ ـزًا
بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة سـجـلـهــا ال ـبــرازي ـلــي
هـنــريـكــي ( )6واألرج ـن ـت ـي ـنــي غــونــزالــو
هـيـغــوايــن ( )20ومــانــولــة غــابـيــاديـنــي
( )27والكولومبي دوف ــان زابــاتــا (،)90
ً
ف ـض ــا ع ــن إض ــاع ــة الـبـلـجـيـكــي درايـ ــز
ميرتنز ركلة جزاء في الدقيقة .85
وأعرب هيغواين عن فرحته بهذا الفوز
ال ـك ـب ـيــر ع ـبــر صـفـحـتــه الــرس ـم ـيــة على
مــوقــع الـتــواصــل اإلجتماعي «تويتر»،
مؤكدًا أن السبب وراء تحقيق فريقه هذا
االنتصار الكبير هو «الدخول الى أرض
امللعب بالعقلية الصحيحة ،واستمرار
التركيز لـ 90دقيقة».
أما في املباراة الثانية ،فقد حقق إفرتون
ف ــوزًا كبيرًا بفضل البلجيكي روميلو
لوكاكو الذي سجل ثالثية في الدقائق
( 24و 39و ،)58وأض ـ ـ ــاف االي ــرل ـن ــدي
شـيـمــوش ك ــومل ــان ال ـه ــدف اآلخـ ــر (،)28
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة كـ ــان ي ــون ــغ ب ــوي ــز ال ـب ــادئ
بالتسجيل فيها عبر الفرنسي غيوم
ه ـ ــوارو ( )10الـ ــذي أضـ ــاع أي ـضــا ركـلــة
جزاء ( )64تسبب فيها جون ستونز ،ما
أدى الى طرده.
ب ـ ــدوره ،سـقــط رومـ ــا االي ـطــالــي ف ــي فخ
الـتـعــادل مــع ضيفه فـيـيـنــورد روت ــردام
الهولندي  .1-1وفشل «ذئاب العاصمة»
في استغالل عاملي االرض والجمهور
على أكمل وجه من أجل تحقيق نتيجة
مطمئنة تخوله خــوض مـبــاراة االيــاب
الخميس املقبل بارتياح كبير وتعزيز
حظوظه بمواصلة مشواره في البطولة
الوحيدة املتبقية أمامه إلنقاذ موسمه،
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وذل ــك رغ ــم تقدمه فــي الدقيقة  22عبر
ال ـعــاجــي جـيــرفـيـنـيــو بـعــد ت ـمــريــرة من
اليوناني فاسيليس تروسيديس .لكن
شباكه اهتزت في الشوط الثاني بهدف
للتركي كولني ريتشاردز الــذي سقطت
الكرة أمامه بعدما ارتدت من العارضة
إثر رأسية من ليكس ايمرز فتابعها في
الشباك (.)55
وسبقت امل ـبــاراة أح ــداث مثيرة للجدل
من جانب جماهير فيينورد التي دخلت
فــي مـصــادمــات مــع الشرطة اإليطالية،
لـ ـت ــوق ــف ال ـ ـشـ ــرطـ ــة  22م ـ ــن مـشـجـعــي
ف ـي ـي ـنــورد ب ـعــد أحـ ـ ــداث ال ـش ـغــب .وق ــال
عمدة مدينة رومــا إيغناسيو مارينو،

عبر تــويـتــر« :ه ــذا العنف غير مقبول.
قــدمــت شـكــوى وطلبت تفسيرًا للناس
الذين ينبغي أن يهتموا بالنظام العام
في هذه املدينة» .وذكرت وسائل اإلعالم
اإليطالية أن الـشــرطــة تدخلت لتهدئة
مجموعة مــن املشجعني الــذيــن أث ــاروا
الشغب تحت تأثير الكحول واشتبكوا
مع مشجعي روما ،لكن ّردهم كان بإلقاء
الزجاجات على الشرطة.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ت ـ ـع ـ ـقـ ــدت مـ ـهـ ـم ــة ايـ ـن ــده ــوف ــن
الـهــولـنــدي بخسارته على أرض ــه أمــام
زينيت سان بطرسبورغ  ،1-0الروسي
بهدف سجله البرازيلي هالك (.)63
وقـ ــاد ال ـهــول ـنــدي ب ــاس دوسـ ــت فــريـقــه

ف ــول ـس ـب ــورغ األملـ ــانـ ــي الـ ــى فـ ــوز مــريــح
على ضيفه سبورتينغ البرتغالي ،0-2
سجلهما بتسجيله هدفي املـبــاراة في
الدقيقتني  46و.63
كذلك عــاد اتلتيك بلباو االسـبــانــي من
ملعب مضيفه تــوريـنــو بـتـعــادل ثمني
 ،2-2سجل ل ــأول إيـنــاكــي ولـيــامــز ()9
وك ــارل ــوس غــوربـيـغــي ( ،)73ولـلـثــانــي
األرجنتيني ماكسي لوبيز ( 18و.)42
واس ـت ـغــل دنـبــروبـتــروفـســك االوك ــران ــي
عــامـلــي االرض والـجـمـهــور عـلــى أكمل
وج ــه ب ـفــوزه عـلــى ضيفه اوملـبـيــاكــوس
ال ـيــونــانــي  ،0-2سـجـلـهـمــا ال ـجــورجــي
جــابــا كــانـكــافــا ( )50وروس ـ ــان روت ــان
(.)54
فــي امل ـقــابــل ،خـســر ال ـب ــورغ الــدنـمــاركــي
أم ـ ــام ضـيـفــه ك ـل ــوب ب ـ ــروج الـبـلـجـيـكــي
 .0-1س ـج ــل ل ـل ـف ــائ ــز مـ ــامـ ــادو اوالري
( )25واالس ــرائ ـي ـل ــي ل ـي ــور ري ـفــاي ـلــوف
( )29وكينيث بيترسون ( 61خطأ في
مرماه) ،وللثاني نيكالس هيلينيوس
( 71من ركلة جزاء).
وفاز إشبيلية االسباني على بوروسيا
مــونـشـنـغــادبــاخ األمل ــان ــي  ،0-1سجله
فيسنتي ايبورا ( .)70كما فاز ليفربول
االن ـك ـل ـيــزي ع ـلــى بـشـيـكـطــاش الـتــركــي
 0-1أيـ ـض ــا ،س ـج ـلــه اإليـ ـط ــال ــي م ــاري ــو
بالوتيللي من ركلة جزاء ( .)85وتعادل
تــوت ـن ـهــام االن ـك ـل ـي ــزي م ــع فـيــورنـتـيـنــا
االي ـط ــال ــي  .1-1س ـجــل ل ـ ــأول روب ــرت ــو
س ــول ــدادو ( ،)6ولـلـثــانــي األرجـنـتـيـنــي
خوسيه ماريا باسانتا (.)36
وفـ ـ ــي ب ــاق ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،فـ ـ ــاز أي ــاك ــس
امستردام الهولندي على ليجيا وارسو
البولوني  ،0-1وغانغان الفرنسي على
دينامو كييف االوكراني  ،1-2وفياريال
االس ـبــانــي عـلــى ســالــزبــورغ النمسوي
 .1-2وانـ ـتـ ـه ــت امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ــن سـلـتـيــك
االسكوتلندي وانتر ميالنو االيطالي
بالتعادل اإليجابي  ،3-3وبني أندرلخت
البلجيكي وديـنــامــو موسكو الروسي
بالتعادل السلبي .0-0

تأهل فتيات لبنان في كأس العرب

تأهل منتخب لبنان للفتيات دون  17سنة بكرة
القدم إلى الــدور نصف النهائي من كأس العرب
بعد اكتساحه نظيره القطري املضيف  0-7على
ملعب حمد الكبير ضمن منافسات املجموعة
األولى من البطولة.
وسجلت حال غالييني هدفني في أول  17دقيقة.
وأضافت قائدة املنتخب غابريال شرفان الهدف
الثالث ،قبل أن تعود غالييني وتضيف الهدف
الثالث الشخصي لها ( )32لينتهي الشوط األول
 ٠ - ٤للبنان.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،واص ــل املـنـتـخــب اللبناني
سيطرته على الـلـقــاء ،وأضــافــت سميرة عوض
الهدف الخامس ،قبل أن ترفع غابريال شرفان
ال ـغ ـلــة بـتــوقـيـعـهــا ع ـلــى ال ـه ــدف الـ ـس ــادس ()64
مـحـقـقــة الـثـنــائـيــة ،لتختتم بـعــدهــا آي ــة ال ـجــردي
مهرجان األهداف بتسجيلها الهدف السابع في
الدقيقة .75
وت ـصــدر منتخب لـبـنــان مـجـمــوعـتــه بــرصـيــد 4
ن ـقــاط ،مـتـقــدمــا عـلــى جـيـبــوتــي ب ـفــارق األه ــداف
ويرافقه إلى نصف النهائي ،فيما خرج املنتخب
القطري من البطولة.
ويــواجــه لبنان فــي نصف النهائي الــذي سيقام
غدًا السبت الخاسر من مباراة الجزائر وفلسطني
اللذين تأهال عن املجموعة الثانية.

فوز بيبلوس على هومنتمن

فاز فريق بيبلوس على ضيفه هومنتمن بفارق
 15نقطة  79-94على ملعب قرية الرئيس ميشال
سليمان فــي خـتــام املــرحـلــة الخامسة إيــابــا من
بطولة لبنان في كرة السلة.
وك ـ ـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل مـ ـسـ ـج ــل ف ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الع ــب
هومنتمن األمـيــركــي رش ــاد ماكنتس برصيد
 34نقطة ،وأض ــاف مواطنه مايكل فــرايــزر 25
نقطة و 16كرة مرتدة ،وجيمي سالم  11نقطة
و 3متابعات.
وفي الفريق الفائز ،كان األميركي جاي يونغبالد
رات ـك ــو ف ـ ــاردا األف ـض ــل بــرصـيــد  21نـقـطــة لكل
منهما مع  4متابعات ومثلها تمريرات حاسمة
لألول و 6كرات مرتدة للثاني ،ومازن منيمنة 16
نقطة.
وتـفـتـتــح املــرحـلــة ال ـســادســة ال ـيــوم الـجـمـعــة عند
ال ـســاعــة  17:50ب ـم ـبــاراة تـجـمــع ب ــن الشانفيل
والتضامن الزوق في ديك املحدي.

أصداء عالمية

سقط روما في
فخ التعادل مع
فيينورد 1-1

تغلب إفرتون على
يونغ بويز  0-4رغم
إضاعته ركلة جزاء
العبو نابولي يحتفلون بأهدافهم في مرمى طرابزون سبور (أ ف ب)

الكرة األفريقية

تونس بعد المغرب أمام محكمة التحكيم ضد «الكاف»
ت ـقــدم االت ـح ــاد الـتــونـســي ل ـكــرة الـقــدم
بــاس ـت ـئ ـنــاف أم ـ ــام مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم
الرياضي ضد العقوبات التي فرضها
عليه نظيره األفريقي خالل كأس أمم
أفــريـقـيــا األخ ـي ــرة ،بـحـســب مــا أعلنت
املحكمة.
وك ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد ال ـت ــون ـس ــي قـ ــد ات ـهــم
االت ـحــاد األفــريـقــي (ال ـك ــاف) بالتحيز
بعد خ ــروج منتخبه مــن ربــع نهائي
ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي اس ـت ـضــاف ـتـهــا غينيا
االسـ ـت ــوائـ ـي ــة م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــاري
باحتساب ركـلــة ج ــزاء غير صحيحة
ألصحاب األرض.
ورد االتـ ـ ـح ـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ب ـع ـقــوبــات

بــال ـج ـم ـلــة ع ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد ال ـتــون ـســي،
فــأوقــف رئيسه وديــع الـجــريء عــن أي
ن ـشــاط أفــري ـقــي وأم ـه ــل تــونــس حتى
 31آذار لـتـقــديــم اع ـت ــذار تـحــت طائلة
اسـتـبـعــادهــا مــن نسخة  2017لكأس
األمم األفريقية ،كما غرمها بمبلغ 50
ألف يورو بسبب اعتراضات العبيها
بعد امل ـبــاراة املــذكــورة ،بــاإلضــافــة الى
تحميلها نـفـقــات األضـ ــرار فــي ملعب
باتا.
واحـتـســب الـحـكــم راج ـي ـنــدر أبــاســارد
سـ ـيـ ـش ــورن مـ ــن م ــوريـ ـشـ ـي ــوس رك ـل ــة
جزاء وهمية لغينيا االستوائية حني
اع ـتــرض املــدافــع حـمــزة املـثـلــوثــي كــرة

مــن أم ــام إيـفــان ب ــوالدو ال ــذي وقــع في
منطقة الـجــزاء ،فسجل منها خافيير
ب ــالـ ـب ــوا هـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل فـ ــي ال ــوق ــت
الـضــائــع وف ــرض الـتـمــديــد ،ثــم أضــاف
هو نفسه هدفًا ثانيًا في الدقيقة .102
وأوق ـ ـ ـ ــف االت ـ ـح ـ ــاد األفـ ــري ـ ـقـ ــي الح ـق ــا
راج ـ ـي ـ ـنـ ــدر اب ـ ــاس ـ ــارد  6أش ـ ـهـ ــر ب ـعــد
اجتماع استثنائي للجنة الحكام في
االتحاد القاري.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــريء ،ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـق ــال مــن
منصبه في لجنة املسابقات باالتحاد
األفريقي ،أنه لن يعتذر حتى وإن كلفه
األمـ ــر االس ـت ـقــالــة م ــن مـنـصـبــه ،وق ــال
مستغربًا «كيف تظلمني وأعتذر؟».

ويـ ــأتـ ــي لـ ـج ــوء ت ــون ــس إل ـ ــى مـحـكـمــة
ال ـت ـح ـك ـيــم ب ـع ــد ث ــاث ــة أيـ ـ ــام ف ـق ــط مــن
ح ــدوث أم ــر مـمــاثــل م ــن امل ـغ ــرب ال ــذي
ت ـع ــرض ل ـع ـقــوبــات أك ـث ــر ق ـس ــوة بعد
اع ـتــذاره عــن عــدم استضافة البطولة
الـ ـق ــاري ــة امل ــاض ـي ــة خ ــوف ــا م ــن تـفـشــي
فيروس «إيبوال».
وعوقب املغرب بحرمانه من املشاركة
في النسختني املقبلتني لكأس األمــم،
ك ـمــا فـ ــرض ع ـل ـيــه االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي
غ ــرام ــة م ــال ـي ــة ق ــدره ــا م ـل ـي ــون دوالر
ودفع  8.05ماليني يورو ( 9.12ماليني
دوالر) لتعويض أض ــرار تسبب بها
لالتحاد وشركائه.

ألكانتارا على طريق العودة

تلقى بــايــرن ميونيخ األملــانــي نبأ س ــارًا بعودة
اإلسـبــانــي تـيــاغــو ألـكــانـتــارا إل ــى الـتـمــاريــن بعد
خ ـضــوعــه لـعـمـلـيــة جــراح ـيــة ف ــي رك ـب ـتــه خــال
تشرين األول املــاضــي ،وذلــك بحسب مــا أعلن
النادي البافاري.
ورك ــض الع ــب الــوســط الــدولــي الـبــالــغ  23عامًا
ملــدة ســاعــة قبل أن يــدخــل إلــى صــالــة التمارين
لــان ـض ـمــام إلـ ــى امل ـص ــاب ــن اآلخـ ــريـ ــن ،مــواط ـنــه
خافي مارتينيز والقائد فيليب الم ،املبتعدين
عــن املــاعــب منذ فـتــرة طويلة بسبب اإلصــابــة
أيضًا.
وكان ألكانتارا في إسبانيا ،حيث خضع لعملية
إعادة تأهيل قبل العودة إلى ميونيخ لالنضمام
مجددًا إلى فريقه الذي لم يعط أي معلومات عن
موعد عودة العب برشلونة السابق إلى املالعب
واملباريات.

ً
فيغو يقترح موندياال بـ  48منتخبًا

أدل ــى نـجــم مـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــال ال ـســابــق ،لــويــس
فـيـغــو ،امل ــرش ــح لــرئــاســة االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
الـقــدم (فـيـفــا) ،بــاقـتــراحــات يــرغــب فــي تنفيذها
بحال انتخابه رئيسًا.
ومن اقتراحات فيغو زيادة عدد املشاركني في
املــونــديــال مــن  32منتخبًا إلــى  48وإقــامـتــه في
قارتني مختلفتني في الوقت عينه.
كذلك اقترح فيغو إمكانية طرد الالعبني لفترة
مـ ـح ــددة ب ـح ــال ال ـت ــاس ــن م ــع ال ـح ـك ــام وإن ـه ــاء
للعقوبة الثالثية (ط ــرد وركـلــة ج ــزاء وايـقــاف)
وتوسع في تطبيق تكنولوجيا خط املرمى.

