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رياضة
الكرة اإلنكليزية

أصداء عالمية

ساوثغايت مدربًا لمنتخب إنكلترا حتى «يورو »2020
كــافــأ االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم
غــاريــث ساوثغايت على نتائجه مع
املنتخب الوطني ،بتثبيته مدربًا له،
ب ـعــد أن ش ـغــل امل ـن ـصــب مــؤق ـتــا خلفًا
لسام أالردايس منذ أيلول املاضي.
اجتماع
وأكد االتحاد اإلنكليزي بعد
ّ
مكتبه التنفيذي أن ساوثغيت وقــع
عـقـدًا ملــدة  4سـنــوات سيقود خاللها
املـنـتـخــب ف ــي نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم
 2018وكأس أوروبا .2020
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي
غ ــري ــغ ك ـ ــارك ف ــي بـ ـي ــان" :ك ـ ــان جـيـدًا
جـدًا فــي املـبــاريــات األرب ــع التي تولى
فيها املـهـمــة ،وق ــد أث ــار إعـجــابـنــا في
اللقاءات".
وأض ــاف" :غــاريــث سفير رائــع لكل ما
يتعلق باالتحاد اإلنكليزي ،إنه مدرب
تكتيكي وقائد رائع".
من جهته ،قال ساوثغايت" :أنا فخور
جدًا بتعييني مدربًا ملنتخب إنكلترا،
وأريـ ــد أن أق ــوم بعملي ب ـن ـجــاح ،لقد
استمتعت بالعمل مــع الــاعـبــن في

املباريات األربــع السابقة ،وأعتقد أن
هناك إمكانات كبيرة".
وتابع" :أنا مصمم على تقديم كل ما
أملك إلعطاء بالدي منتخبًا تفتخر به

وتستمتع بمشاهدته يلعب ويتطور.
بالنسبة ّ
إلي العمل الصعب بدأ اآلن".
ّ
وك ـ ــان االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي ق ــد كــلــف
سـ ــاوث ـ ـغـ ــايـ ــت امل ـ ـه ـ ـمـ ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــا ب ـعــد

خلف ساوثغيت أالردايس مؤقتًا (أولي غرينوود ــ أ ف ب)

استقالة أالرداي ــس مــن منصبه عقب
مـ ـ ـب ـ ــاراة واح ـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط مـ ــع "األسـ ـ ـ ــود
الـثــاثــة" ،وذل ــك على خلفية "املكيدة"
التي نصبتها لــه صحيفة "ذا دايلي
تليغراف".
وقــاد ساوثغايت ( 46عامًا) منتخب
إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ف ـ ــي  3م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ض ـمــن
ت ـص ـف ـي ــات كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم  2018فــي
روسيا حصل فيها على  7نقاط من
فــوزيــن على مالطا  0-2واسكوتلندا
 0-3وت ـع ــادل سـلـبــي م ــع سلوفينيا،
وك ــان فــي طــريـقــه أي ـضــا إل ــى تحقيق
فــوز الفــت على نظيره اإلسـبــانــي في
م ـبــاراة ودي ــة حيث تـقــدم  0-2قبل أن
تنتهي بالتعادل بهدفني في الدقيقة
قبل األخـيــرة والدقيقة الـســادســة من
الوقت الضائع.
وحمل ساوثغيت شارة قائد منتخب
إنكلترا كالعب  57مرة ،وتبقى أشهر
محطاته معه حني أهدر ركلة ترجيح
في نصف نهائي كأس أوروبــا 1996
أمام أملانيا.

الفيفا

فضيحة مونديال  2006إلى الواجهة مجددًا
ع ــادت مــزاعــم الـفـســاد املتعلقة بمنح
حق استضافة مونديال  2006ألملانيا
إلـ ــى ال ــواجـ ـه ــة مـ ـج ــددًا ح ـي ــث كـشـفــت
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ال ـس ــوي ـس ــري ــة أم ــس
عــن تفتيش بعض األمــاكــن األسـبــوع
املاضي في إطار التوسع في التحقيق
الذي تجريه.
وي ـس ـت ـه ــدف ال ـت ـح ـق ـي ــق أع ـ ـضـ ــاء مــن
ال ـل ـج ـن ــة امل ـن ـظ ـم ــة مل ــون ــدي ــال أمل ــان ـي ــا
 ،2006بينهم أسطورة الكرة األملانية
"القيصر" فرانتس بكنباور.
وجرى التوسع في التحقيق ليطاول
أورس لـيـنـســي ال ــذي ك ــان يـشـغــل من
 1999حتى  2007منصب األمني العام
لــإت ـحــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم "فـيـفــا"،
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وذلــك بحسب مــا أعلن مكتب النائب
العام السويسري في بيان كشف فيه
أن الـسـلـطــات الـســويـســريــة قــامــت في
 23الـشـهــر ال ـحــالــي بتفتيش "أمــاكــن
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن امل ـن ــاط ــق ال ـســوي ـســريــة
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاألمل ــانـ ـي ــة" وبـ ـع ــض ه ــذه
االمــاكــن "على عالقة بــأورس لينسي"
الذي يتولى حاليًا منصب رئيس أحد
املصارف السويسرية.
وك ـ ــان ـ ــت أملـ ــان ـ ـيـ ــا ق ـ ــد ف ـ ـ ـ ــازت ب ـش ــرف
استضافة مونديال  2006بحصولها
على  12صــوتــا مقابل  11ملنافستها
جنوب أفريقيا.
ُ
ووج ـ ـ ـهـ ـ ــت ات ـ ـهـ ــامـ ــات م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ــى
بكنباور بشراء أصوات كما استهدف

ال ـت ـح ـق ـي ــق ث ــاث ــة أش ـ ـخـ ــاص آخ ــري ــن
هـ ــم رئ ـي ـس ــا اإلت ـ ـحـ ــاد األملـ ــانـ ــي ل ـكــرة
ال ـق ــدم ال ـســاب ـقــان ثـيــو تسفانتسيغر
وفولفغانغ نيرسباخ واألم ــن العام
الـســابــق هــورســت رودول ــف شميدت،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ضـمــن الـلـجـنــة املنظمة
للنهائيات.
وأق ـ ــر ب ـك ـن ـب ــاور ،ال ـف ــائ ــز م ــع منتخب
أملــان ـيــا بـلـقــب م ــون ــدي ــال  1974العـبــا
وبلقب مونديال  1990مدربًا ،في وقت
ســابــق ،بأنه ارتـكــب أخـطــاء لكنه نفى
ارتكاب مخالفات.
وت ـس ـب ـبــت هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ف ــي صــدمــة
بــالــوســط ال ـك ــروي األمل ــان ــي وأج ـبــرت
ن ـيــرس ـبــاخ ع ـلــى اإلس ـت ـق ــال ــة وعــاق ـبــه

"الفيفا" باإليقاف ملدة عام.
وب ـ ـ ــدأت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ع ـن ــدم ــا كـشـفــت
ص ـح ـي ـف ــة "ديـ ـ ـ ــر ش ـب ـي ـغ ــل" األمل ــانـ ـي ــة
ف ــي ت ـش ــري ــن األول  2015أن املــان ـيــا
استخدمت صـنــدوقــا أس ــود فــي ملف
ال ـتــرشــح ســاهــم ب ـش ــراء أصـ ــوات ّأدت
إلى ّ
تفوق أملانيا على جنوب أفريقيا.
وتـ ـح ــدث ــت عـ ــن أن ال ـل ـج ـن ــة امل ـن ـظ ـمــة
ملونديال أملانيا  2006أنشأت حسابًا
خاصًا وضعت فيه مبلغ  6,7ماليني
يـ ـ ـ ــورو بـ ـتـ ـم ــوي ــل م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ش ــرك ــة
أدي ـ ـ ــداس لـ ـل ــوازم ال ــري ــاض ـي ــة ال ــراح ــل
روبرت لويس-دريفوس من أجل شراء
أصوات في اللجنة التنفيذية لإلتحاد
الدولي "فيفا".

هل يرفع «الفيفا» الحظر
عن المالعب العراقية؟
أفادت وزارة الشباب والرياضة العراقية عن نية
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إرسال لجنة
لزيارة العراق منتصف الشهر املقبل بهدف تفقد
عدد من املالعب كخطوة ضرورية من أجل رفع
الحظر املفروض عليها.
ونقل بيان للمكتب اإلعالمي في الوزارة عن
رئيس االتحاد العراقي للعبة ،عبد الخالق مسعود،
أن "رئيس االتحاد الدولي جياني إنفانتينو ّ
وجه
بإرسال لجنة تضم ممثلني من اللجان العاملة
في الفيفا لزيارة العراق في  15كانون األول،
تتفقد عددًا من مالعب املدن العراقية للتأكد
من جاهزيتها وإمكانية استقبالها املباريات
ً
مستقبال".
وأضاف مسعود" :ستقوم لجنة الفيفا بزيارة
مالعب العاصمة بغداد والبصرة وكربالء ودهوك
وأربيل".
ويفرض "الفيفا" حظرًا على املالعب العراقية ومنع
إقامة املباريات الرسمية والودية عليها بسبب
الظروف األمنية السائدة.

جوائز االتحاد اآلسيوي اليوم
تشهد العاصمة اإلماراتية أبو ظبي ،اليوم ،الحفل
السنوي لتوزيع الجوائز ألفضل الالعبني واملدربني
والفرق في القارة لعام .2016
وهذه املرة الثانية التي يقام فيها حفل توزيع
الجوائز في أبو ظبي بعد  ،2006علمًا بأن
نيودلهي احتضنت نسخة العام املاضي وفاز
اإلماراتي أحمد خليل بجائزة أفضل العب التي
يتنافس عليها هذا العام مواطنه عمرعبد الرحمن
مع العراقي حمادي أحمد والصيني وو لي.

هاميلتون األفضل بالنسبة
إلى رؤساء الفرق
وقع اختيار رؤساء فرق الفورموال  1على لويس
هاميلتون كأفضل سائق هذا املوسم ،رغم
خسارة البريطاني للقب بطولة العالم ملصلحة
زميله في مرسيدس األملاني نيكو روزبرغ ،وذلك
في استفتاء سنوي ملجلة "أوتو سبورت".
ّ
وحل روزبرغ ثالثًا في تصويت ّ
سري وراء
الهولندي الواعد ماكس فيرشتابن سائق "ريد
ُبل" ،فيما جاء زميل األخير األوسترالي دانيال
ريكياردو رابعًا.

الدوري األميركي للمحترفين

هزائم لكليفالند وسان أنطونيو وكليبرز
ف ــاج ــأ م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس كـلـيـفــانــد
ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب وأوقـ ـ ــف
سـلـسـلــة ان ـت ـص ــارات ــه املـتـتــالـيــة عند
 13مـلـحـقــا ب ــه ال ـهــزي ـمــة ال ـثــال ـثــة في
 16مـ ـب ــاراة ب ـف ــوزه عـلـيــه ،101-118
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـش ـم ــال ــي
للمحترفني في كرة السلة.
وي ــدي ــن م ـي ـلــووكــي ب ـه ــذا ال ـف ــوز إلــى
الـيــونــانــي يــانـيــس أنتيتوكونمبو،
الذي عادل أفضل مباراة في مسيرته
بتسجيله  34نقطة مــع  12متابعة
و 5تمريرات حاسمة .في املقابل كان
الثالثي ليبرون جيمس بـ  22نقطة
وكايري إيرفينغ بـ  20نقطة وكيفن
لوف بـ  13نقطة مع  13متابعة أفضل
مسجلني في صفوف كليفالند.
ولم يكن وضع سان أنطونيو سبرز
أفضل بكثير من كليفالند ،إذ توقف
مسلسل انتصاراته املتتالية عند 9
مـبــاريــات بسقوطه على أرض ــه أمــام
أورالندو ماجيك .95-83
ودخـ ـ ــل أورالنـ ـ ـ ـ ــدو إل ـ ــى ال ـل ـق ــاء عـلــى
خلفية ثماني هزائم في  11مباراة،
لكنه بــدا أكثر استرخاء من مضيفه
رغ ــم أن ــه س ـقــط ف ــي زي ــارات ــه الـعـشــر
األخـيــرة إلــى "أي تــي أنــد تــي سنتر"،
وهــذا األمــر ساهم في تحقيقه فوزه
السابع للموسم من أصل  18مباراة
ب ـف ـض ــل ج ـ ـهـ ــود اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي س ـي ــرج
إي ـب ــاك ــا بـتـسـجـيـلــه  18ن ـق ـطــة م ــع 7

أوقف ميلووكي سلسلة انتصارات كليفالند (أ ف ب)

متابعات والفرنسي إيفان فورنييه
بتسجيله  13نقطة مــع  7تـمــريــرات
ح ــاس ـم ــة وامل ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــري ن ـي ـكــوال
فوسيفيتش بتسجيله  12نقطة ممع
 10متابعات.

أمــا من ناحية ســان أنطونيو ،فكان
كــاوهــي لينارد األفـضــل ب ـ  21نقطة،
وأض ـ ـ ــاف الم ـ ــارك ـ ــوس أل ـ ــدري ـ ــدج 16
نقطة مع  6متابعات.
وواص ـ ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ــوس أن ـ ـج ـ ـلـ ــس ك ـل ـي ـب ــرز

عروضه املخيبة في اآلونــة األخيرة
بتلقيه هزيمته الثالثة على التوالي
والخامسة هذا املوسم ،وذلك على يد
مضيفه بروكلني نتس .127-122
وي ــدي ــن ب ــروك ـل ــن ب ـف ــوزه إلـ ــى شــون
كيلباتريك الذي سجل  31من نقاطه
ال ــ 38بعد الــربــع الـثــالــث وأض ــاف 14
متابعة أيضًا ،أمــا من جهة كليبرز،
فكان كريس بول األفضل بتسجيله
 26ن ـق ـط ــة م ـ ــع  10مـ ـت ــابـ ـع ــات و13
تمريرة حاسمة.
وف ـ ـ ــي بـ ــاقـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ف ـ ـ ــاز ن ـيــو
أورلـ ـ ـي ـ ــان ـ ــز ب ـي ـل ـي ـك ــان ــز عـ ـل ــى ل ــوس
أنجلس اليكرز  ،88-105وديترويت
بيستونز على تشارلوت هورنتس
 ،89-112ويــوتــا جــاز على هيوسنت
روكتس .101-120
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز -
ساكرامنتو كينغز ،تورونتو رابتورز
 م ـم ـف ـي ــس غـ ــريـ ــزل ـ ـيـ ــس ،ب ــوس ـط ــنسـلـتـيـكــس  -ديـ ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز،
شيكاغو بولز  -لوس أنجلس اليكرز،
مينيسوتا تـمـبــروولـفــز  -نـيــويــورك
نـيـكــس ،أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر -
واشنطن ويــزاردز ،داالس مافريكس
 سان أنطونيو سبرز ،دنفر ناغتس م ـي ــام ــي هـ ـي ــت ،ف ـي ـن ـي ـكــس ص ـن ــز -أت ــان ـت ــا ه ــوك ــس ،ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل
باليزرز  -إنديانا بايسرز.

أخبار رياضية

لقب «بطولة المحافظة»
بالرماية لبول سيقلي

أحرز بول سيقلي لقب "بطولة املحافظة"
بالرماية من مسدس ٦ملم ستاندرد
ّ
التي نظمها االتحاد اللبناني للرماية
والصيد في نادي "ذي ماغنوم كلوب –
رماة ،حيث
كفرذبيان" بمشاركة ستة ّ
حقق سيقلي  .600/519وحل ألفونسو
ً
خليل ثانيًا مسجال  ،600/511وروالن
الحلو ثالثًا بـ.600/485

بطولة الطائرة في  3كانون
الثاني

قررت اللجنة االدارية لالتحاد اللبناني
للكرة الطائرة برنامج بطولة لبنان الندية
الدرجة االولى موسم  2017-2016على
ان تبدأ البطولة يوم الثالثاء  3كانون
الثاني وتنتهي مرحلة الذهاب يوم
االربعاء في  15شباط .على ان يكون
نظام البطولة من مرحلتي ذهاب واياب
وفاينال فور بمشاركة ثالثة العبني
اجانب لكل فريق على ارض امللعب.
وتكليف مدير االتحاد اميل جبور
توزيعه على االندية ،وتكليف رئيس
االتحاد واملحاسب ميشال ابي رميا
التفاوض مع تلفزيون  OTVمن اجل
نقل مباريات البطولة.

