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رياضة
الفيفا

أصداء عالمية

منتخب البرازيل األول على العالم
ّ
ً
نبأ ّ
سارًا أمس ،حيث
تلقت البرازيل
ع ـ ـ ــاد م ـن ـت ـخ ـب ـه ــا ل ـ ـتـ ـ ُّ
ـزعـ ــم ت ـص ـن ـيــف
االتحاد الدولي لكرة القدم ،مطيحًا
غــري ـمــه األرج ـن ـت ـي ـنــي ع ــن الـ ـص ــدارة،
وذلك للمرة األولى منذ عام .2010
ويأتي هذا التقدم بعد أسبوع حافل
لـلـمـنـتـخــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،أصـ ـب ــح فــي
خالله أول منتخب يتأهل رسميًا إلى
كأس العالم  2018في روسيا بفوزه
على األوروغ ـ ــواي  1-4وال ـبــاراغــواي
.0-3
وتشكل هــذه الـعــودة تتويجًا ملسار
تــدري ـجــي مـنــذ إق ـصــاء ال ـب ــرازي ــل من
رب ــع نـهــائــي ك ــأس ال ـعــالــم  2010في
جنوب أفريقيا ،على يد هولندا (-1
.)2
وحـ ـ ـ ـ ــاول م ـن ـت ـخ ــب "الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو"
الـعــودة وتعزيز رقـمــه القياسي في
ع ــدد مـ ــرات إح ـ ــراز ك ــأس ال ـعــالــم (5
م ـ ــرات آخ ــره ــا عـ ــام  ،)2002عـنــدمــا
اسـتـضــاف املــونــديــال عــام  ،2014إال
أن ـ ــه ع ـ ــاش خ ـي ـب ــة كـ ـب ــرى ب ـخ ــروج ــه
مــن نصف النهائي بتلقيه خسارة

تاريخية أمام أملانيا .7-1
وع ـل ــى ع ـكــس ال ـص ـع ــود ال ـب ــرازي ـل ــي،
تـبــدو األرجـنـتــن فــي وضــع متراجع
وتـ ــواجـ ــه صـ ـع ــوب ــات ف ــي تـصـفـيــات
أم ـ ـيـ ــركـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة املـ ــؤه ـ ـلـ ــة إل ــى
املونديال ،حيث تحتل حاليًا املركز
الـخــامــس بــرصـيــد  22نـقـطــة ،بـفــارق

 11ع ــن الـ ـب ــرازي ــل املـ ـتـ ـص ــدرة ،كــذلــك
ف ــإنـ ـه ــا س ـت ـف ـت ـقــد خـ ــدمـ ــات نـجـمـهــا
لـيــونـيــل مـيـســي امل ــوق ــوف ف ــي ثــاث
م ــن املـ ـب ــاري ــات األرب ـ ـ ــع ال ـب ــاق ـي ــة مــن
التصفيات.
ً
وعربيًا ،تقدمت مصر مركزًا ( 19بدال
مــن  ،)20علمًا أنـهــا كــانــت قــد دخلت

حققت البرازيل نتائج الفتة في تصفيات مونديال  2018وباتت أول المتأهلين (أ ف ب)

قبول استئناف المهندي
ن ــادي املـنـتـخـبــات الـعـشــريــن األوائ ــل
في آذار املاضي ،وذلــك للمرة األولى
منذ عام .2010
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ت ــون ــس خ ـم ـس ــة م ــراك ــز
لتصبح مصنفة  42عامليًا ،واملغرب
أربعة مراكز إلى التصنيف  53عامليًا،
والجزائر باملقدار نفسه لتصبح ،54
أما السعودية ،فتقدمت أربعة مراكز
ليصبح تصنيفها عامليًا  .52ولفت
ت ـقــدم لـبـنــان  18مــرتـبــة ليصبح في
املركز .137
وف ــي م ــا يــأتــي تـصـنـيــف املنتخبات
العشرة األولى:
 -1البرازيل  1661نقطة
 -2األرجنتني 1603
 -3أملانيا 1464
 -4تشيلي 1403
 -5كولومبيا 1348
 -6فرنسا 1294
 -7بلجيكا 1281
 -8البرتغال 1259
 -9سويسرا 1212
 -10إسبانيا .1204

الفورموال 1

ّ
فيراري ينافس مرسيدس في سباقه المفضل
ت ـن ـت ـق ــل بـ ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم ل ـس ـب ــاق ــات
س ـي ــارات ال ـف ــورم ــوال  1ف ــي جولتها
الـثــانـيــة مــن أوسـتــرالـيــا إل ــى الصني
ال ـت ــي تـسـتـضـيــف ال ـج ــائ ــزة الـكـبــرى
على حلبة شنغهاي.
ورغ ـ ــم ف ـ ــوزه بــال ـس ـبــاق االف ـت ـتــاحــي
ف ــي م ـل ـب ــورن ،رش ــح س ــائ ــق ف ـي ــراري
األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتيل فريق
م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس ب ـ ـطـ ــل الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ل ـل ـف ــوز
بالسباق الصيني.
ً
ويـمـتـلــك مــرس ـيــدس س ـجــا نــاجـحــا
ت ـم ــام ــا ع ـل ــى ح ـل ـبــة ش ـن ـغ ـهــاي بـعــد
ف ــوزه بــالـسـبــاق أرب ــع م ــرات فــي آخــر
خ ـم ـســة أع ـ ـ ــوام ،ان ـط ــاق ــا م ــن املــركــز
ُ
األول ،كذلك تـ ِّـوج سائقه البريطاني

ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــون ب ـل ـقــب ال ـس ـبــاق
الـصـيـنــي أرب ــع مـ ــرات ،وه ــو يـتـفـ ّـوق
على جميع السائقني في ذلــك ،وهو
ُ
ال ـســائــق الــوح ـيــد الـ ــذي ت ـ ـ ِّـوج بلقب
السباق الصيني مرتني متتاليتني.
وعــن السباق قــال فيتيل ( 29عامًا)
ال ــذي سـبــق لــه مـنــح فــريـقــه الـســابــق
«ري ـ ـ ـ ــد ُب ـ ـ ـ ــل» أول ان ـ ـت ـ ـصـ ــار لـ ـ ــه فــي
الفورموال  1في شنغهاي عام :2009
«هذا السباق دائمًا يحمل مفاجآت.
ال يعلم أحد ما يمكن أن يحدث هنا».
وأض ـ ـ ـ ــاف ف ـي ـت ـي ــل ل ـل ـص ـح ـف ـيــن فــي
امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ف ـ ـ ــي ح ـل ـب ــة
شـنـغـهــاي« :أعـتـقــد أن مــرسـيــدس ال
يزال املرشح األبرز للفوز».

وتابع بطل العالم سابقًا أربع مرات
ً
ق ــائ ــا« :ن ـ ــدرك أن ـن ــا نـمـلــك مـقــومــات
ج ـي ــدة ،وه ــو م ــا يـضـعـنــا ف ــي مــركــز
ّ
يتعي علينا
قــوي .لكننا نعرف أنه
ال ـق ـيــام بــالـكـثـيــر م ــن األشـ ـي ــاء حتى
نـتـمـكــن م ــن ال ـح ـفــاظ ع ـلــى املـنــافـســة
معهم والحفاظ على موقعنا الحالي
والقتال من أجل تقديم أداء قوي في
السباقات».
وتـ ـ ـق ـ ــام ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب الـ ـ ـح ـ ــرة األول ـ ـ ــى
للسباق الـيــوم الـســاعــة  05,00فجرًا
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت وال ـثــان ـيــة الـســاعــة
 09,00صباحًا ،والتجارب الرسمية
غـدًا الساعة  ،10,00والسباق األحــد
الساعة .09,00

فيتيل في المؤتمر الصحافي (أ ف ب)

ثأر وصراع على المركز الثاني بين األنصار والسالم
عبد القادر سعد

المفاوضات مستمرة بين ّ
جرايه وإدارة السالم (أرشيف  -هيثم الموسوي)

املدرب ّ
جراية سيقود الفريق من على
املـ ــدرجـ ــات ،وهـ ــو م ــا زال ف ــي مــرحـلــة
التفاوض مع ناديه لتجديد عقده بعد
أن قــدمــت إدارة ن ــادي ال ـس ــام زغــرتــا
عقدًا جديدًا يتضمن زيادة في الراتب
قد تصل إلى عشرين في املئة ،إضافة
إلى رفع الحوافز املالية مقابل احتالل
ال ـف ــري ــق م ــراك ــز مـعـيـنــة ف ــي الـتــرتـيــب
العام.
ّ
لـكــن مــا هــو الف ــت أن ال ـســام يـفــاوض
م ــدرب ــه وه ــو م ــوق ــوف مل ــدة س ـنــة ،لكن
امل ـع ـل ــوم ــات ت ـش ـيــر إلـ ــى أنـ ــه ف ــي ح ــال
م ــواف ـق ــة ج ـ ّـراي ــة ع ـلــى ت ـجــديــد ع ـقــده،
س ـ ُـيـ ـق ـ َّـدم اس ـت ـئ ـن ــاف ب ـع ـق ــوب ـت ــه ل ــدى

االتـحــاد ،مــا يعني أن بقاء جـ ّـرايــة في
َّ
لبنان مرتبط بتجديد العقد ،ذلــك أن
ـاد آخــر قــد يكون صعبًا
انتقاله إلــى نـ ٍ
بسبب الـحــاجــة إلــى تقديم استئناف
من قبل السالم.
األنصار من جهته يعود إلى "عرينه"
م ـل ـع ــب بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي بـ ـع ــد ط ــول
غ ـيــاب ،وتـحــديـدًا مـنــذ لـقــاء الراسينغ
فــي  25تشرين الـثــانــي املــاضــي ضمن
األس ـب ــوع ال ـتــاســع م ــن ال ــذه ــاب ،وهــو
يدخل بمعنويات مرتفعة بعد تأهله
إل ــى نـهــائــي ك ــأس لـبـنــان عـلــى حساب
العهد ،وبالتالي سيسعى العبوه إلى
املحافظة على العودة األنصارية.

أفاد االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قبول
االستئناف الذي تقدم به القطري سعود املهندي،
نائب رئيس االتحاد اآلسيوي ،ردًا على قرار
الغرفة القضائية في لجنة األخالق بوقفه عن
ممارسة أي نشاط كروي ملدة عام.
وكانت الغرفة القضائية في لجنة األخالق
املستقلة في االتحاد ،قد أصدرت في تشرين
الثاني  2016عقوبة إيقاف املهندي على خلفية
عدم تعاونه في تحقيق بحق نجيب شيراكال
املقرب من الرئيس السابق لالتحاد اآلسيوي
القطري محمد بن همام.
وقال «الفيفا» في بيان« :أيدت لجنة االستئناف
( )...االلتماس الذي تقدم به السيد سعود املهندي
ضد القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة
ً
وبناء عليه تم رفع
للجنة األخالقيات املستقلة،
العقوبات املفروضة عليه».
وكانت العقوبة قد دخلت ّ
حيز التنفيذ في 16
ُ
تشرين الثاني  ،2016وقرنت بغرامة  20ألف
فرنك سويسري ( 20ألف دوالر) .وأكد «الفيفا»
َّأن الغرامة ُر َفعت أيضًا.

مالكو مانشستر سيتي ّ
يتوسعون
نحو أميركا الجنوبية

أكدت الشركة املالكة لنادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي لكرة القدم استحواذها على نادي
أتلتيكو توركي من األوروغواي ،في توسع لنشاط
الشركة اململوكة من الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان في أميركا الجنوبية.
وأعلنت شركة «سيتي فوتبول غروب» َّأن نادي
الدرجة الثانية سينضم إلى الئحة النوادي
اململوكة منها ،وبينها نيويورك سيتي األميركي،
وملبورن سيتي األوسترالي ،ويوكوهاما
مارينوس الياباني.
وإضافة إلى أتلتيكو توركي ،كشفت شركة
«سيتي فوتبول غروب» أنها أبرمت «اتفاق
تعاون» مع نادي أتلتيكو فنزويال من الدرجة
األولى الفنزويلية ،ما سيمنحها موطئ قدم في
أميركا الجنوبيةُ ،ويسهم في اكتشاف املواهب
الشابة وتنميتها واإلفادة منها في سيتي.

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

يـعــود الـ ــدوري اللبناني لـكــرة الـقــدم
بعد طول غياب مع انطالق منافسات
األسبوع العشرين اليوم بلقاء وحيد
يجمع األنصار صاحب املركز الرابع
برصيد  32نقطة مــع الـســام زغرتا
الـ ـث ــال ــث ب ـ ـفـ ــارق ن ـق ـط ــة ع ـل ــى مـلـعــب
بـيــروت الـبـلــدي عند الـســاعــة .15.30
م ـ ـبـ ــاراة ت ـح ـمــل ع ـن ــوان ــا واح ـ ـ ـ ـدًا ،هــو
صـ ــراع ال ـص ـعــود إل ــى امل ــرك ــز الـثــانــي
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون ط ـم ــوح
ال ـفــري ـقــن ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،س ـع ـيــا وراء
امل ـشــاركــة فــي ك ــأس األن ــدي ــة العربية
لكرة القدم.
الـســام يــدخــل إلــى امل ـبــاراة بغيابات
ع ــدي ــدة ،ب ـ ــدءًا م ــن املـ ـ ــدرب الـتــونـســي
ط ــارق جـ ّـرايــة املــوقــوف اتـحــاديــا ملدة
سنة ،م ــرورًا بقائده جــان جــاك يمني
امل ــوق ــوف أي ـضــا ،لـكــن مل ـب ــاراة واح ــدة
لـنـيـلــه اإلنـ ـ ــذار األص ـف ــر ال ـث ــال ــث ،إلــى
العبيه األجنبيني املــدافــع البرازيلي
ل ـي ــون ــاردو دي أولـيـفـيـيــرا واملـهــاجــم
الـ ـغ ــان ــي م ــاي ـك ــل ه ـي ـل ـي ـغ ـبــي بـسـبــب
اإلصــابــة وابـتـعــادهـمــا عــن التمرين.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوم ش ـ ـ ـكـ ـ ــوك ح ـ ـ ـ ــول م ـ ـشـ ــاركـ ــة
امل ــوريـ ـت ــان ــي م ـ ــام ـ ــادو نـ ـي ــاس الـ ــذي
أصيب مع منتخب بالده ،لكنه شارك
في التمارين في اليومني املاضيني.
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ـال من
لـكــن األن ـص ــار لـيــس بــأفـضــل ح ـ ٍ
الــزغــرتــاويــن عـلــى صـعـيــد الـغـيــابــات
واإلصـ ــابـ ــات ،إذ سـيـفـتـقــد "األخ ـض ــر"
البرازيلي بيتو اليقافه مباراة واحدة
بعد نيله اإلنذار األصفر الثالث ،كذلك
ي ـغ ـي ــب ع ـل ــي األتـ ـ ـ ــات ب ـع ــد ط ـ ـ ــرده فــي
لقاء العهد فــي نصف نهائي الكأس.
أم ــا عـلــى صـعـيــد اإلص ــاب ــات ،فيغيب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي الـ ـث ــان ــي ري ـت ـش ــي بـسـبــب
اإلصابة.
وت ـف ــوح رائ ـح ــة ال ـث ــأر م ــن ال ـل ـقــاء بعد
أن خ ـس ــر األن ـ ـصـ ــار ذه ــاب ــا  5 - 2فــي
املرداشية في افتتاح الدوري واستقال
عـلــى إث ــر ه ــذه النتيجة امل ــدرب جمال
طه ،ليتسلم الصربي زوران بيسيتش
ّ
ث ــم يـسـتـقـيــل لـيـتـســلــم س ــام ــي ال ـشــوم
املـهـمــة ،وبــالـتــالــي سيسعى إلــى الثأر
ملدربه السابق طه.
وي ـس ـت ـك ـمــل األسـ ـب ــوع ال ـع ـش ــرون غ ـدًا
السبت بأربع مباريات ،فيلعب العهد
مــع الـصـفــاء عـلــى مـلـعــب ب ــرج حـمــود،
واإلخــاء األهلي عاليه مع االجتماعي
ف ــي ب ـح ـم ــدون ،وش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل مع
ال ـت ـضــامــن ص ــور ع ـلــى مـلـعــب الـعـهــد،
وطـ ــراب ـ ـلـ ــس م ـ ــع ض ـي ـف ــه ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ،
وجميع املباريات عند الساعة .15.30
ويـخـتـتــم األس ـب ــوع ي ــوم األحـ ــد بـلـقــاء
الـنـجـمــة مــع الـنـبــي شـيــت عـلــى ملعب
املدينة الرياضية في التوقيت عينه.

فوز الرياضي والمتحد
في الفاينال 8
فاز فريق الرياضي على ضيفه الشانفيل
93 ،51 – 69 ،25 – 33 ،6 – 17( 76 – 93
–  )76على ملعب املنارة في افتتاح املرحلة
الثانية إيابًا من الدور الثاني «الفاينال »8
من بطولة لبنان لكرة السلة .وكان أفضل
مسجل من الرياضي أمير سعود بـ27
نقطة منها خمس ثالثيات من أصل سبع
محاوالت ،كما ّ
سجل ادغار سوزا  20نقطة،
وأالدي أمينو  15نقطة و 16متابعة .ومن
الشانفيل ،كان براندون طوماس األفضل
بـ 23نقطة وباتريك رامبرت بـ 22نقطة.
كما فاز املتحد على ضيفه التضامن 102
–  101بعد التمديد (76 ،51 – 51 ،26 – 25
–  )101 - 102 ،92 – 92 ،69في طرابلس.
وكان أفضل مسجل من املتحد ديواريك
سبنسر بـ 33نقطة ،ومن التضامن موريس
كيمب بـ 26نقطة.
وتختتم املرحلة الثانية اليوم بلقاءي
هومنتمن وضيفه اللويزة على ملعب سنتر
مزهر ،وبيبلوس مع ضيفه الحكمة في
جبيل عند الساعة .17.30
من جهة أخرى ،تدخل بطولة لبنان في
فترة راحة بدءًا من الغد افساحًا في املجال
أمام تنظيم االتحاد اللبناني للعبة «ويك اند
النجوم» السبت واالحد  8و 9نيسان الجاري
في حدث رياضي هام سيخطف األضواء
على مدى يومني والذي سيقام في ّ
«مجمع
نهاد نوفل للرياضة واملسرح» في ذوق
مكايل .فالهدف األول من اقامة «ويك أند
النجوم» دعم موازنة منتخب لبنان للرجال
في تحضيراته لبطولة األمم اآلسيوية التي
سيستضيفها لبنان في آب املقبل.

